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KIVONAT 

 

A hazai épületenergetikai piac jelenlegi helyzetének bemutatásához, a lakossági 

energiamegtakarítási beruházások témájához sajátos megközelítéssel járultam hozzá az 

értekezésemmel.  

A kutatásom fő célja, hogy az energiamegtakarítási termékeket és szolgáltatásokat kínáló 

mikro- és kisvállalkozások épületenergetika piacát és érintettjeit stratégiai elemző és 

marketing megközelítésben feltárjam, a rendelkezésre álló információkat különböző 

módszerek és modellek alapján rendszerezzem, értékeljem, és gyakorlati megvalósulásra 

vonatkozóan következtetéseket vonjak le. A témához fokozatosan közelítettem a 

makrokörnyezeti és mikrokörnyezeti hatásokon keresztül, a beruházások érintettjeinek 

elemzésén át, egészen a vállalkozások marketingtevékenységének és piaci sajátosságainak 

feltárásáig.  

Az értekezésben bemutatott információk köre három forrásból származik. A szekunder 

kutatás során hazai és külföldi (marketing és energetikai vonatkozású) szakirodalmak 

kerültek feldolgozásra. A primer kutatás egyrészt az épületenergetikai vállalkozások 

tulajdonosaival, vezető beosztású munkatársaival, egyéb energetikai terület (politikai, 

műszaki, piaci, kutató stb.) szakértőivel készített (kvalitatív) mélyinterjúkból, másrészt az 

épületenergetikai vállalkozások körében végzett (kvantitatív) online kérdőíves felmérésből 

áll. A feldolgozás során törekedtem a leíró és értékelő jellegű információk mellett 

szemléletes ábrákba, átfogó táblázatokba, modellekbe foglalni a kutatási kérdéskörök 

sokrétű tényezőrendszerét. Mindezek további újdonságértékkel bírnak a téma területén, és 

elősegítik az értelmezés és a döntések feltételrendszerének jobb átláthatóságát 

Az adott hazai ágazati piaci szegmens vizsgálata egészében újszerűnek tekinthető. A kutatási 

eredmények a gyakorlatban hasznosítható információkkal szolgálhatnak az érintett 

vállalkozások, továbbá az állam vagy egyéb intézményi szereplők számára is, felhasználhatók 

az energiamegtakarítást ösztönző lakossági épületenergetika-politikai döntések 

(szabályozások, támogatások) kialakításához, illetve azok hatékonyságának értékeléséhez. 
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ABSTRACT 

 

The dissertation uses a specific approach to describe the current situation in the Hungarian 

building energetics market and contribute to the field of residential energy saving 

investments. 

The main objective of my research is to reveal the building energetics market and the 

stakeholders of the micro and small businesses that provide energy saving products and 

services providing with a strategic analytical and marketing approach; to systematically 

organize available information with the help of different methods and models; and to draw 

conclusions regarding practical feasibility. I approached the topic through the macro and 

micro environmental effects, from analysing the stakeholders of the investments to 

revealing the marketing operations of the businesses and the market characteristics.  

Information presented in the dissertation was obtained from three sources. During the 

secondary research, Hungarian and foreign literature on marketing and energy issues was 

elaborated. Primary research included in-depth (qualitative) interviews with the owners and 

executives of the building energetics businesses and other (political, technological, market, 

research etc.) experts in the field of energetics; as well as (quantitative) online 

questionnaires among the building energetics businesses. During the elaboration of 

descriptive and evaluation information I tried to arrange the wide-ranging factors of the 

research topic into illustrative figures and comprehensive tables and models. All of these 

have great novelty value in this field and help to provide a better overview on understanding 

and the conditions of decision making.  

The examination of this market sector in Hungary can be considered entirely novel. The 

research results provide practical information for the businesses involved, and the 

government or other institutional actors. Moreover, they can be used for supporting energy 

saving residential building energetics policy decisions (regulations, subsidies) and to evaluate 

their efficiency. 
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1. BEVEZETÉS 

 

1.1. A TÉMA BEMUTATÁSA  

Kutatásom az energiamegtakarítást elősegítő lakossági épületenergetikai beruházások 

megvalósulása terén elsőszámú igénykielégítői szerepet játszó mikro- és kisvállalkozások 

marketingfeltételeinek és marketingjellemzőinek vizsgálatára irányult. A vállalkozások 

tevékenysége megoszlik a lakossági és szervezeti piac között, így, noha a lakossági piacra 

koncentrálok, a két piaci szegmens számos tekintetben nem vonatkoztatható el teljesen 

egymástól. Lakossági szinten az energiatakarékossági szemléletmód az elmúlt évtizedben 

vált jelentőssé, ám a jellemzően magas költségek következtében a tudatos vevőkör 

elsősorban a jövedelmi helyzet alapján szűkül le.  A beruházások megvalósulására összetett 

makro- és piaci szintű feltételrendszer, valamint fenntarthatósági követelmények gyakorol 

hatást, amelyek a keresleti és a kínálati oldalt egyaránt érintik, és a vállalkozások 

szempontjából marketingsajátosságokat feltételeznek.   

A téma további pontosítása érdekében értelmezem a kutatás egyes főbb alapfogalmait:  

 Mikrovállalkozás: 10 főnél kevesebb alkalmazottal rendelkező vállalkozás, ahol az éves 

nettó árbevétel vagy mérlegfőösszeg legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg 

(~550 millió Ft) lehet. Forrás: (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról). 

 Kisvállalkozás: 50 főnél kevesebb alkalmazottal rendelkező vállalkozás, ahol az éves nettó 

árbevétel vagy a mérlegfőösszeg legfeljebb 10 millió eurónak megfelelő forintösszeg 

(~2,75 milliárd Ft) lehet. Forrás: (2004. évi XXXIV. törvény a kis- és középvállalkozásokról, 

fejlődésük támogatásáról). 

 Épületenergetika: az épület energiafelhasználását aktívan vagy passzívan befolyásoló 

építőipari, épületvillamossági és épületgépészeti termékek és szolgáltatások összessége.  

 Épületenergetikai / energiamegtakarítási projekt: A fogalom szűkebb értelemben – a 

menedzsment elmélet alapján – a beruházások megvalósulásának / kivitelezésének 

átfogó és részletes terve, amely komplex feladatokat foglal magában. Tágabb 

értelemben – az adott kutatási terület sajátosságai alapján – az épületenergetika terén 
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energiamegtakarítást célzó, a piac lakossági, illetve szervezeti szegmensében új vagy 

pótló beruházásokra irányuló mikro- és kisvállalkozói tevékenységek megvalósulási 

kerete. Értelmezésem szerint a vállalkozók által az ügyfelekkel megrendelésben vagy 

szerződésben rögzített egyedi, többnyire komplex célfeladatokat jelentő projektek 

keretében végzett tevékenységekről van szó, ám mivel kutatásom az érintett 

vállalkozások általános marketingjellemzőinek feltárására irányult, nem a 

projektmarketing sajátos szempontjai (Veres, 2009) szerint értékelem az eredményeket. 

A projektmarketing olyan szintű marketing professzionalizmust kíván meg a vizsgált 

vállalkozásoktól, aminek a feltételezését az előzetes kvalitatív kutatási eredmények nem 

engedték meg. Erre egy további kiegészítő kutatás és elemzés keretében kerülhet sor.  

 Lakossági épületenergetikai beruházás: a háztartásoknak azok a vásárlásai, amelyek 

tartós használatú épületenergetikai termékekre és ezekkel kapcsolatos szolgáltatásokra 

irányulnak.  

Az energiamegtakarítási beruházásoknak számos érdekeltje / érintettje van. A közvetlen 

érintetteknek (háztartásoknak és vállalkozásoknak) az egyedi beruházási projektekben 

megjelenő érdekeltsége mellett az állam stratégiaalkotó és koordináló szerepe, az 

épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások felkészültsége, a háttér infrastruktúra, valamint 

a különböző energiahordozók környezeti, technológiai és piaci feltételrendszerének 

együttese biztosíthatja a lakossági energiamegtakarítási beruházások sikerét. A vállalkozások 

szintjén alapvető kérdés, hogy mennyire vannak tisztában a makrogazdasági és a piaci 

feltételeikkel, tevékenységük közvetlen és közvetett érintettjei, saját stratégiáik és 

marketingeszközeik miként befolyásolják tevékenységük sikerét. Mindezt figyelembe véve, 

milyen piaci sajátosságokat kell figyelembe venniük és milyen sikertényezőket (vállalati és 

marketing stratégiát) lehetséges azonosítani a piacon.A téma kidolgozása során a következő 

feltételezésekkel1 éltem: 

(1) A hazai lakossági épületenergetikai beruházások megvalósulási feltételeinek 

azonosításához – az energiatakarékosság makrokörnyezeti feltételeinek és piacának 

elemzése terén – tudáshézag mutatkozik a szükséges és a rendelkezésére álló alapvető 

információk között.   

                                                 
1
 A hipotézis és a feltételezés fogalmak tudatosan kerülnek elkülönítésre a dolgozatomban. Kvantitatív vizsgálat 

esetén a hipotézis kifejezést alkalmazom, míg kvalitatív vizsgálat esetén pedig a feltételezést. A feltételezések 
az adott téma vizsgálatának főbb problémaköreit tartalmazza.  
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(2) A hagyományosan vizsgált tényezők megismerése alapvetően szükséges, de nem 

elégséges, mivel a nem nélkülözhető információk köréből hiányzik a hazai kutatások és 

szakirodalom által hanyagolt olyan kérdések vizsgálata, és az ebből nyerhető információk 

felhasználása, mint például 

 az érintettek különböző csoportjainak, érdekeinek az azonosítása, és a projektekhez való 

viszonyuk feltárása,  

 állami és piaci szintű energiapolitikai stratégia kidolgozása, ennek során az információk 

rendszerszemléletű felhasználása, a tervezés során célirányos menedzsment módszerek 

alkalmazása (pl. technológiai úttérkép), 

 a fogyasztói magatartás célirányos elemzése, 

 a vállalkozások által a sikeres tevékenység érdekében alkalmazható stratégiai és 

marketing eszközrendszer, valamint sikertényezők azonosítása, illetve az e téren 

jelentkező problémák és hiányosságok feltárása.  

A kutatásom fő célja, hogy az energiamegtakarítási termékeket és szolgáltatásokat kínáló 

mikro- és kisvállalkozások épületenergetika piacát és érintettjeit stratégiai elemző és 

marketing megközelítésben feltárjam, a rendelkezésre álló információkat különböző 

módszerek és modellek alapján rendszerezzem, értékeljem, és gyakorlati megvalósításra 

vonatkozóan következtetéseket vonjak le. 

Az adott hazai ágazati piaci szegmensnek a fenti kérdések alapján történő vizsgálata 

egészében újszerűnek tekinthető. A kutatási eredmények a gyakorlatban hasznosítható 

információkkal szolgálhatnak az érintett vállalkozások számára, továbbá az állam vagy egyéb 

intézményi szereplők számára is felhasználhatók az energiamegtakarítást ösztönző lakossági 

épületenergetika-politikai döntések (szabályozások, támogatások) kialakításához, illetve azok 

hatékonyságának értékeléséhez.  

 

1.2. A TÉMA KUTATÁSÁNAK JELENTŐSÉGE 

A kutatási téma jelentőségét, aktualitását az alábbi tényezők támasztják alá: 

A meglévő információk rendszertelenül állnak rendelkezésre, s ebből adódóan az 

érdekelteknél értelmezési és szintetizálási nehézségek is adódnak az összefüggések és a 
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folyamatok megértéséhez. A szakirodalom adós az információk átfogó rendszerbe, 

alrendszerekbe foglalásával.  

(1) Az energiaipar a világ vezető iparágává nőtte ki magát mind a mindennapjainkat átszövő 

stratégiai jelentőségét, mind a fenntartható fejlődés szempontjait tekintve. Az energia 

előállítást és -felhasználást befolyásoló makrokörnyezeti hatások kiemelt témává emelték a 

lakossági szektorban is az energiamegtakarítás területét. Azonban a beruházások érintettjei 

a meglévő tévhitek, az információhiány és az esetleges rossz tapasztalatok, a szűkös 

pénzügyi források és a rövidtávú gondolkodásmód stb. miatt gyakran önmaguk nehezítik az 

energiatakarékossági törekvéseik megvalósulását, miközben az energiaárak folyamatos 

emelkedése és a komfortigények növekedése, a lakossági energiamegtakarítás 

nemzetgazdaságra gyakorolt hatása egyre fokozottabban jelentkezik.  

A lakossági energiamegtakarítási beruházások megvalósításának – fenntarthatósági 

kritériumokhoz is igazodó – állami és iparági koordinációja számos problémával terhelt. Az 

épületenergetikai termékek és szolgáltatások piacát átfogó, konkrét célokat tartalmazó 

stratégiai terv és állami iránymutatás hiánya érzékelhető.  

(2) Az energiamegtakarítási projektek igénykielégítői elsősorban olyan épületenergetikai 

mikro- és kisvállalkozások, melyek menedzsment felkészültsége jelenleg alacsony szintű, így 

nem képesek eredményesen támogatni a piac fejlődését és célirányos beruházások széles 

körű megvalósulását. Az energiaárak, a támogatási rendszerek, a gazdasági helyzet és a 

társadalmi hozzáállás bizonytalanságai miatt az épületenergetikai mikro- és 

kisvállalkozásoknak folyamatosan nehezített körülmények között kell működniük. A verseny 

fokozódik, ami megköveteli a stratégiai gondolkodást, a marketing szemléletet és az egyes 

vállalati funkciókhoz kapcsolódóan a marketing eszközrendszer alkalmazását.  

Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingje a speciális piaci helyzetük miatt 

eltér a hagyományos termékek és szolgáltatások marketingjétől. Az egyik legkézenfekvőbb 

különbség a vállalati méretből adódik, miszerint ezen vállalkozások számára nem állnak 

rendelkezésre olyan mértékű pénzügyi eszközök, melyek lehetővé tennék nagyvállalatokhoz 

hasonló marketingtevékenység folytatását. A kisvállalati marketing abból indul ki, hogy a 

kisvállalkozás nemcsak méretében különbözik a nagyvállalattól. A mikro- és 

kisvállalkozásokat működtető tulajdonosok más célokkal és eszközökkel rendelkeznek, mint 

egy nagyvállalati menedzser. Az épületenergetikai vállalkozások (és ebből eredően az 
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energiamegtakarítási beruházások) sikere függ az egyes termékekre, szolgáltatásokra vagy 

piaci szegmensekre való specializálódás módjától, a mindezekhez kapcsolható értékesítési és 

kommunikációs eszközöktől, valamint a versenytársaktól való megkülönböztetés 

eredményességétől. A későbbiekben ebből a megközelítésből kiindulva tárgyalom a 

stratégiai tervezéshez szükséges legfontosabb marketing eszközöket. 

 

1.3. A TÉMA KUTATÁSÁNAK ÉS FELDOLGOZÁSÁNAK MÓDSZEREI  

A téma feldolgozásához alkalmazott kutatási módszertant az egyes témakörök tekintetében 

a következők jellemzik:  

 A témakör makrokörnyezeti és fenntarthatósági vonatkozásait szakirodalmi szekunder 

források alapján mutatom be. A piac felépítéséhez, tagozódásához és a legfőbb 

résztvevőinek elemzéséhez (vevők és vállalkozások) szekunder forrásokat és primer 

információkat egyaránt felhasználtam. A szakértői és vezetői mélyinterjúkból összesen 

23 személyes megkérdezést végeztem a témában. A piacra ható feltárt információkat 

technológiai úttérkép (Phaal − Farrukh − Probert, 2004) formájában összegeztem, amely 

révén aktivizált módon kirajzolódnak a természeti, gazdasági és társadalmi változások, 

követelmények alapján a szükséges energiapolitikai cselekvési irányok, valamint az egyes 

technológiák fejlődési tendenciái. 

 Az érintettek érdek- és kapcsolatrendszerének feltárását szekunder (szakirodalmi) és 

primer (mélyinterjú) forrásokból végeztem el, és az információkat a környezeti projektek 

érintettjeinek ún. ODA (1995) módszere alapján rendszereztem. A szakértői és vezetői 

mélyinterjúkból összesen 17 személyes megkérdezést folytattam le a témához 

kapcsolódóan. 

 A mikro- és kisvállalkozások stratégiáinak vizsgálatához elsősorban a mélyinterjúk 

módszerét alkalmaztam, a kapott információk feldolgozását Doyle (2002) 

megkülönböztető előnyök modellje alapján rendszereztem. A témában összesen 25 

személyes (mélyinterjú) megkérdezést végeztem szakértők és vezetők körében. A 

fejezetben a következő szerzőktől származó modelleket alkalmaztam a piac feltárására: 

Antal-Mokos et al. (1997), Engel (1973), Kotler (2004), Meyer (1997), Nicosia (1966), 
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Rekettye (2007), Törőcsik (2003), Treacy és Wiersema (1995), Vágási (1998, 2000, 2003, 

2007), Whitney (1996).  

 Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások, valamint az energiamegtakarítási 

beruházások részletes vizsgálata online kérdőíves felméréssel történt. A kutatás célja az 

épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások piaci helyzetének, stratégiáinak, 

menedzsment ismeretének, vevőértékének és sikerességének feltárása, valamint az 

eredmények szegmensenkénti összevetése.  Összesen 212 db kérdőív elemzése történt 

meg.  

Összesen 38 személlyel folytattam le mélyinterjút, többeket több témakörben is 

megkérdeztem. A feldolgozás módszereinek kérdését érinti az a törekvésem, hogy a leíró és 

értékelő jellegű információk mellett szemléletes ábrákba, átfogó táblázatokba, modellekbe 

foglaljam a különböző kérdések sokrétű tényezőrendszerét. Feltételezem, hogy mindezek 

további újdonságértékkel bírnak a téma területén, és elősegítik az értelmezés és a döntések 

feltételrendszerének jobb átláthatóságát.  

 

1.4. A DISSZERTÁCIÓ GONDOLATMENETÉNEK BEMUTATÁSA  

Értekezésem felépítését mutatja be az 1.1. ábra, melynek célja, hogy az értekezés logikai 

gondolatmenetének megfelelően rendszerbe foglalva felvázolja az értekezés főbb kérdéseit 

és ezek kapcsolatát, amit a kifejtés során követni fogok.  

A téma feldolgozását a jelenlegi energiahatékonysági személet kialakulásának bemutatásával 

kezdem, majd a makrokörnyezeti és fenntarthatósági tényezők ismertetésével folytatom. A 

környezeti tényezők feltárását mikrokörnyezeti elemzés követi és a piac jobb 

megismeréséhez a vállalkozásokra ható makrokörnyezeti tényezőket taglalom. A 

makrokörnyezeti és fenntarthatósági tényezőket technológiai úttérkép formájában 

összegzem. Ezt követően a fenntarthatósági vonalat az energiamegtakarítási beruházások 

érintettjeinek elemzésével, a vállalkozások elemzését pedig vállalati stratégiák és 

marketingtevékenységek feltárásával folytatom. Ez utóbbi témakörben a már korábban 

említett kérdőíves felmérés segítségével mélyebben elmerülök. 
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1.1. ábra: A disszertáció elvi felépítésének modellje. Forrás: Saját szerkesztés. 
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2. AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI PIAC ELEMZÉSE  

 

Az épületenergetika, a tudatos energiafelhasználás a jövőben egyre nagyobb jelentőséggel 

bír. Az energiafelhasználás hatékonyságára való törekvés tapasztalható mind a világban, 

mind az Európai Unióban, így hazánkban is a téma aktualitását támasztja alá. A fejezet célja, 

hogy feltárjam azt a piacot, melyben az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások 

tevékenykednek, és mindezen információkat rendszerezzem. A piacelemzés 5 lépésből áll. 

Először (2.1. fejezet) a makrokörnyezeti hatásokra bontva elemzem azokat a főbb múltbeli 

történéseket, melyek a jelenlegi energiamegtakarítási „kényszerhez” vezettek. Ezt követően 

(2.2. fejezet) - folytatva a makrokörnyezeti rendszerszemléletet - a jelenlegi tényezőket 

tárom fel. Harmadik lépésként (2.3. fejezet) az energiatakarékosság fenntartható fejlődéssel 

kapcsolatos vonatkozásait foglalom össze.  Következő lépésként (2.4. fejezet) mikrokörnyzeti 

szinten elemzem a piacot, elsősorban a kereslet-kínálat, a szükségletek és igények, a 

termékek, vevők és eladók szintjén. Ötödik lépésként (2.5. fejezet) az épületenergetikai 

mikro- és kisvállalkozásokra összpontosítok és az őket érő makrokörnyezeti hatásokat 

összegzem, ismertetve az aktuális piaci helyzetüket. Végezetül (2.6. fejezet) azon 

makrokörnyezeti és fenntarthatósági információkat rendszerezem egy ún. technológiai 

úttérképbe, melyek hosszútávú tervezés során előre jelezhető (foresight) módon, egymással 

összefüggésben felvázolhatók. 

 

2.1. AZ ENERGIATAKARÉKOSSÁG ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG FONTOSSÁGÁNAK 

KIALAKULÁSA  

Amennyiben a piacot és változásait meg kívánjuk érteni, illetve a jövőre vonatkozón 

tendenciákat szeretnénk látni, célszerű kronológiai sorrendben feltárni az összetett 

környezeti hatásokat és a kapcsolataikat. A 2.1. ábra célja az energiahatékonyság és energia 

megtakarítás kialakulása szempontjából releváns, sokrétű információk összefoglaló történeti 

áttekintése.  

A 2.1. ábra összeállításával igyekeztem átfogó képet adni arról, hogy az épületenergetikai 

piacon mely technológiai fejlesztési irányok, társadalmi magatartásformák, gazdasági 

történések, természeti hatások mikor és milyen hatással bírtak a múltban az egykori 
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energiapolitikai döntésekre, valamint milyen közvetlen, közvetett hatásokkal és 

változásokkal érdemes számolni napjainkban. A jövőbeli kihívások között talán legfontosabb 

tényező a fosszilis készletek kifogyása, melyhez folyamatosan közeledve várható az 

energiaárak radikális megugrása, az akadozó (ingadozó) energiaellátás, az 

energiafüggetlenség és a megújuló energiaforrások felértékelődése, és természetesen a 

minél takarékosabb fogyasztás előtérbe kerülése. A további részletezéstől eltekintve, 

kizárólag főbb eseményeket, tendenciákat, feltételeket határoztam meg.  

A 20. század második felétől illetve a végére az addig felépült energiapiaci struktúra erősen 

rogyadozni kezdett, és a szemléletben jelentős változás ment végbe. A kialakult energiapiaci 

struktúra jellemzőinek átalakítására van szükség. Oka az energiaforrások mennyiségi 

korlátozottságához és a források gyorsuló ütemű feléléséhez, az energiaigény 

növekedéséhez, a jelenlegi hozzáférési, feldolgozási és felhasználási technológiák alacsony 

(bár egyre növekvő) hatékonyságához, az egyre növekvő környezeti terhelés és a fosszilis 

energiahordozóban szegény államok saját energiafüggőségének csökkentéséhez köthető. Az 

utóbbi jelenség megalapozza számos megfigyelő azon állítását, miszerint a jelenlegi 

korszakunk az energia központi szerepe miatt energiagazdaságnak is nevezhető, mely 

magával vonzza a legtöbb világpolitikai történés mozgatórugójaként az energiaforrások 

feletti stratégiai ellenőrzés biztosítását, illetve az energiától való függőség stratégiai 

fenyegetettségének csökkentését. Magyarország különösen kiszolgáltatott helyzetben van a 

nagyarányú energiaimportja, a fogyasztási struktúrája, az elavult épületgépészeti és 

villamossági technológiai háttere, a klímaváltozásból eredő hátrányosan ható változások, 

valamint a lakosait jellemző energiafogyasztási magatartás miatt. A változáshoz a jövőben 

erősebb „felülről jövő” politikai, gazdasági és társadalmi nyomás szükséges. Az Európai Unió 

részéről érzékelhető ez a „felülről jövő nyomás” politikai és gazdasági téren, azonban „alulról 

jövő nyomás” a társadalom részéről a jelentős beruházási költségek miatt kevésbé 

érzékelhető. A következő 2.2. fejezetben makrokörnyezeti elemzés formájában folytatom az 

elemzést.  

 



 

 

 

 

2.1. ábra: Az energiahatékonysági szemlélet kialakulása. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (Dinya, 2006b; European Commission, 2003; Kerekes, 2005; 

Mészáros, 2006; Patay, 2003; Pethő, 2002; Székely, 2006; www.wtrg.com). 
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2.2. A LAKOSSÁGI ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI BEUHÁZÁSOK PIACI FELTÉTELEINEK 

ELEMZÉSE 

A hazai épületenergetikai piacot befolyásolják mindazon események, melyek a világban és az 

Európai Unióban történnek. Mindezen eseményeket hatásuk szerint 5 fő tényezőre lehet 

bontani (gazdasági, politikai, természeti, technológiai és társadalmi hatások), melyek 

megegyeznek a stratégiai környezetelemzéshez a menedzsment szakirodalomban 

általánosan elfogadott, és Kotlernek a marketingmenedzsmentben a makrokörnyezeti 

elemzéshez ajánlott tényezőrendszerével (Kotler, 2004). A következőkben ezeket a 

tényezőket tekintem át. A gazdasági tényezőkkel kezdem, amelyek terén az EU-tagsággal 

összefüggő feltételek meghatározóvá váltak. 

 

2.2.1. EU és Magyarország energiafogyasztási szerkezetének gazdasági hatásai  

Az energiafogyasztás gazdaságra gyakorolt hatása összetett. Erősen befolyásolja az adott 

ország történelmi múltja, társadalmi összetétele és szokásai, fejlettségi szintje és a 

természeti erőforrásai. A következőkben azokat a mérőszámokat veszem sorra, melyek 

alkalmasak arra, hogy kifejezzék egy-egy ország energiafelhasználási szerkezetét, továbbá 

ismertetem a jövőben várható energiafogyasztási tendenciákat, valamint felvázolom a 

háztartási energiakiadások összetételét, változásait.   

 

2.2.1.1. Mérőszámok, mutatók 

Az energiatermelés és felhasználás egymáshoz viszonyított aránya határozza meg az egyes 

országok önellátásának mértékét. Az EU tagországok kisebb hányada jelentős kőolaj, földgáz, 

szén vagy geotermikus energia készlettel rendelkezik, míg a jelentős többség importált 

energiára támaszkodik (Székely, 2003). Európa importfüggősége elsősorban a nettó kőolaj 

import mennyiségével jellemezhető, melyből mindössze három európai ország, Norvégia, 

Egyesült Királyság és Dánia rendelkezik többletekkel az energiatermelés területén. A 

legnagyobb energia importőrök Németország, Franciaország, Olaszország, Spanyolország, 

Hollandia és Belgium, melyek fejlett és energiaigényes gazdasággal rendelkeznek. 

Valamennyi kelet-közép európai OECD ország negatív energia mérleggel rendelkezik 

(Mészáros, 2006), a lakosság létszámának és a gazdaság igényének megfelelően a következő 
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növekvő sorrendben: Szlovákia, Magyarország, Csehország és Lengyelország, azonban az 

energiaimportjuk messze elmarad az előbbiekben említett fejlett országokétól (Mészáros, 

2006). 

Az Európai-Unió jelenlegi energiafelhasználásának 50%-át importból oldja meg, mely arány 

2020-ra 70%-ra emelkedhet (Európa Portál, 2). Magyarország importfüggősége jelenleg 

60,8% (Európai Energia Portál).  

Nemzetgazdasági szempontból nagy jelentőséggel bír a lakosság által felhasznált összes 

energiamennyiség hasznosulásának vizsgálata. Pazarló energiafelhasználásra utal, 

amennyiben valamely ország lakosai hasonló klimatikus viszonyok között több energiát 

használnak fel ugyanolyan ellátási színvonal vagy gazdasági teljesítmény eléréséhez (Székely, 

2006).   

 

2.2. ábra: A gazdaság energiaintenzitása az európai országokban (2004). Forrás: (Európai Energia 

Portál weboldala) 

Az energiafelhasználás hatékonyságának további mérőszáma a gazdaság energiaintenzitása2 

(Székely, 2006). A gyártás, az energiaelőállítás, közlekedés mellett az építőipar is egy 

energiaintenzív iparágnak számít. Az Unióban az épületek energiafelhasználása a teljes 

energiafelhasználás 40%-át teszik ki. Ebből következően az épületek nagy potenciált 

                                                 
2
 A gazdaság energiaintenzitása az egységnyi gazdasági kibocsátás előállításához szükséges energia 

mennyiségét méri. 
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jelentenek az energiahatékonysági beruházások során, mellyel a növekvő energiaköltségek 

kordában tartását és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkenését lehet elérni 

(Európai Energia Portál). Megfigyelhető, hogy a gazdaságilag fejlettebb országok 

alacsonyabb energiaintenzitással (hasznosítással) rendelkeznek, valamint egy erős 

határvonal húzódik az egykori szocialista országok és a régebbi Uniós országok között (2.2. 

ábra).  A hazai energiamegtakarítási beruházások szükségét mutatja, hogy 2004-ben 

Magyarország teljes energiaintenzitása 438kg oe/€ 1.0003 volt, míg ez az érték az EU 27 

országai esetében 185kg oe/€ 1.000 volt (Európai Energia Portál). 2009-ben (gazdasági 

világválságnak köszönhetően) 1,5%-kal csökkent hazánk energiaintenzitása (KSH, 2010). 

Megjegyzendő, hogy a megadott értékek mértékegységénél a nevezőben szereplő GDP 

fenntarthatósági oldalról egyre több szakértői kritikát kap. Érdemes lenne áttérni olyan 

mérőszámokra az energiaintenzitás esetén, (pl.: kg oe/fő lakosság mutató, Watt/fő 

társadalom mutató), melyekben a manipulált és egyoldalú GDP torzító hatása nem jelenik 

meg. 

 

2.2.1.2. Energiafogyasztási előrejelzések 

A 2.3. ábra a jövő energiafogyasztására ad előrejelzést különböző forgatókönyvek, becslések 

alapján. Habár az egyes ICPP és IIASA-WEC forgatókönyvek eltérő előrejelzéseket adnak, 

ennek ellenére jól látható, hogy a népességnövekedéssel és a gazdasági fejlődéssel 

párhuzamosan az energiaigények várhatóan drasztikusan növekedni fognak a jövőben. 

Jelmagyarázat:  

 IPCC –SRES: (A1): a gyors gazdasági fejlődés folytatódik, valamint az új technológiák 

gyorsan elterjednek, (B2): az előző becslés módosítása  

 IIASA-WEC: (A): gyors gazdasági fejlődés esetén (B): előző becslés módosított változata 

(C): ökológia beruházás esetén  

A megújuló energiaforrásokra vonatkozóan érdekesek lehetnek még a költségviszonyokat, az 

árakat, a bevételeket, a megtérülési időket, valamint a termelési adatokat közlő jelzőszámok. 

Ezek azonban igen korlátozottan állnak csak rendelkezésre, különösen olyan termékek 

esetén, melyek lakossági energiamegtakarítási projektek esetén alkalmazhatók.  

                                                 
3
 1kg oe /€ 1.000 = 1 kilogramm olaj ekvivalens / € 1.000 
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2.3. ábra: A primer energiafelhasználás előrejelzése. (Gtoe/év) Forrás: (Institute of Applied Energy, 

2005, 6. o.) 

A megújuló energiaforrásokra épülő beruházások megtérülési ideje igen hosszú (általában 

jóval meghaladja a tíz évet). Néhány jellemző beruházás átlagos megtérülési idejét a 2.1. 

táblázat adatai szemlélteti. A számítás a teljes (szociális ártámogatás nélküli) földgázárral 

készült. Támogatott földgázár mellett a megtérülési idők akár megduplázódhatnak.  

2.1. táblázat: Megújuló energiaforrás alapú hőtermelő beruházások megtérülési ideje. Forrás: (GKM, 

2007, 20. o.) 

Háztartási energia-előállító technológiák 
 

Megtérülési idő (év) 

Napkollektorok  20-25 

Geotermikus energia (hévíz)  12-15 

Hőszivattyú (földhő)  15-20 

Biomassza (faapríték)  
 

10-12 

 

A megújuló energiaforrások teljes energia-felhasználásban vett, az egyes forgatókönyvek 

(BAU és Policy4) alapján várható részarányának alakulását mutatja a 2.4. ábra. A BAU 

forgatókönyv szerint a megújuló részarány a szükséges energiamegtakarítási intézkedések 

megvalósulása esetén 11%-ot ér el 2020-ra, a takarékossági intézkedések elmaradása esetén 

                                                 
4
 A megújuló energiaforrások teljes energiafelhasználásban vett részarányára vonatkozó célértékek 

meghatározásához két forgatókönyv készült. Az alap szcenárió (BAU) és a stratégiai (Policy) szcenárió között 
alapvető különbség, hogy míg a BAU a már meghozott vagy jelenleg ismert és előkészítés alatt álló 
intézkedések eredményét veszi alapul, addig a Policy forgatókönyv további, a megújulók hasznosítását ösztönző 
intézkedések hatásával is számol. (GKM, 2007, 59. o.) 

év 

Gtoe 
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pedig 10% körül alakul. A javasolt intézkedések megvalósulásával számoló stratégiai 

forgatókönyv szerint (Policy) a megújuló részarány 2020-ra eléri a 15%-ot, míg az 

energiamegtakarítási intézkedések nélkül 13,8 %-os részarány várható. (GKM, 2007, 60-61. 

o.) 

 

(mínusz EVHAT = energia végfelhasználás hatékonyság növelését elősegítő intézkedések nélkül) 

2.4. ábra: A megújuló részarány várható alakulása a halmozatlan bruttó energiafelhasználásban. 

Forrás: (GKM, 2007)  

 

2.2.1.3. Háztartási kiadások 

A hazai energiafelhasználás 2008-ig folyamatos növekedési tendenciát mutatott. A gazdasági 

recesszió hatása itt sem maradt el – hőmérséklettel korrigált adatot is figyelembe véve, 

mintegy 10%-kal csökkent az energiafelhasználás (2.5. ábra). A jövőben várható villamos 

energia felhasználásra vonatkozó becsléseket a 2.6. ábra tartalmaz, melyből látható, hogy a 

2008-as vissszaesést követően továbbra is – igaz kisebb mértékben – növekvő tendencia 

várható, mely torpanás részben a fogyasztói szokások, pl. az elavult épületek, növekvő 

klímahasználat, világítás, stb. révén.  A gazdasági válság hosszú távú hatása azonban kisebb, 

így számíthatunk egy utolérési hatásra. 
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2.5. ábra: A primer energiafelhasználás és az átlaghőmérséklettel korrigált energiafelhasználás. 

Forrás: (Energia Központ, 2010) 

 

2.6. ábra: EU-27 villamos energia fogyasztásának előrejelzése (TWh). Forrás: (Atkearney, 2009) 

A háztartási kiadások közül az energiaköltségek - az élelmiszereket követően - a második 

legnagyobb kiadásnak számítanak (körülbelül 21%). A 2.7. ábra megmutatja, hogy a hazai 

háztartások energiaköltségei miként változtak 2000-2006 között. A folyamatos növekedés 

három fő tendenciára enged következtetni:  

 az energiaárak progresszív emelkedése 

 az energiafogyasztás növekedése, és 
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 a kevés energiamegtakarítási beruházás (különösen megújuló energiaforrások terén) 

 

2.7. ábra: Háztartások energiafelhasználásának költsége Magyarországon 2000-2006 között (E 

Ft/fő/év). Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (KSH, 2008) 

Az összes energiaköltségekből a gáz- és a villamosenergia költségek képviselik a legmagasabb 

részt. A háztartási villamosenergia felhasználás – főleg a légkondicionáló berendezések miatt 

– 31%-kal növekedett 2000-2007 között (41 388 millió kWh-ról 54 278 millió kWh-ra), míg a 

teljes energiafelhasználás is növekvő tendenciát mutat a 2008-as év kivételével (2008: 1192 

pJ, 2009: 1055,1 pJ, 2010: 1120 pJ) (KSH, 2010). Az energiamegtakarítási beruházások száma 

az utóbbi időszakban (2007-2010) emelkedést mutatott a pályázati konstrukcióknak 

köszönhetően. Mindezen pozitív változások még mindig nem elegendőek ahhoz, hogy az 

energiaimport aránya csökkenjen hazánkban. 

A különböző energiafelhasználási területekből a fűtés teszi ki a legnagyobb részt. A 2.8. ábra 

a hazánkban előforduló különböző fűtési módok megoszlását mutatja 2006-ban. A klasszikus 

fűtésre alkalmazott energiaforrások (fa, szén és olaj) érzékelhetően visszaesett az utóbbi 

évtizedben. Az energiafogyasztásban a vezetékes gáz szerepe fokozatosan emelkedett (2000-

ben 29%-ot, 2007-ben már 33,5%-ot tett ki) (KSH, 2009). Továbbá az utóbbi évek adatait 

figyelve elmondható, a vezetékes gáz árindex-e 6,7%-kal volt magasabb, mint a fogyasztói 

árindex. Mindezen feltételeket is figyelembe kell venni az érintettek energiamegtakarítási 

projektekben való részvételének és motivációjának elemzése során.  
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2.8. ábra: Különböző épületfűtési módok megoszlása 2006-ban. Forrás: (KSH, 2009) 

 

2.2.2. Energiapolitikai tevékenységek azonosítása az EU-ban és Magyarországon  

A jelenlegi és a jövőbeli energiafelhasználás hatékonysága nagymértékben függ az 

energiaárak alakulásától, melyet a kitermelés, a szállítás és a transzformálás költségei 

mellett még sokféle tényező befolyásol. Számos értékelés rámutat, hogy az energia árát ma 

elsősorban világpolitikai játszmák, hatalmi viszonyok és a mindenkori alternatív lehetőségek 

befolyásolják. Az állításokat támasztja alá a 2.9. ábra.  

 

2.9. ábra: A nyersolaj árak alakulása 1947 és 2006 között, 2006-os árakon (U.S. $/barrel). Forrás: 

(www.wtrg.com)  
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Az EU-ban az energia szektor fejlődését több tevékenységi folyamatra (Kutatás-fejlesztés, 

innováció és beruházás-fejlesztés; fejlesztési eredmények bevezetése és elterjesztése; 

energetikai szemléletváltoztatás) bontják, és ennek megfelelően csoportosítják a támogatási 

rendszereket is, melyeket a következő alfejezetekben ismertetek részletesebben. 

 

2.2.2.1. Főbb energiapolitikai direktívák 

Az EU energiapolitikáját több dokumentum és jogszabály is meghatározza. Ezen 

dokumentumok közül meghatározó jelentőségű a 2000-ben kiadott Zöld Könyv az 

energiaellátás biztonságáért, továbbá a 2005. június 22-én elfogadott Zöld Könyv az 

energiahatékonyságról (Green Paper on Energy Efficiency). A zöld könyvekben 

megfogalmazott koncepciók három fő kérdés köré csoportosítják az elvégzendő feladatokat: 

 az energiaellátás biztonsága, forrásgazdálkodás, kereslet-menedzsment (csökkentés), 

hálózat-biztonság, importfüggőség csökkentése, biztonság; 

 az energiatermelés és felhasználás környezeti hatásainak csökkentése, új- és megújuló 

energiaforrások (RES) hasznosítása, energiafelhasználás racionalizálása (RUE), 

károsanyag-kibocsátás csökkentése; 

 az energiaszektor versenyképességének fokozása; egységes belső piac, liberalizáció, 

árpolitika. 

A fenti koncepciókra épülve az elmúlt években felgyorsult az Unió jogalkotói aktivitása is az 

energiaszektor területén, amelyek közül az alábbiak a legfontosabbak a lakossági 

épületenergetikai projektek szemszögéből: 

 2002/91/EC - Irányelv - Épületek energiateljesítménye, 

 2002/31/EC - Irányelv - Elektromos légkondicionálók címkézése, 

 COM (2003) 453-tervezet Energetikai berendezések öko-tervezésének követelményei, 

 COM (2003) 739-tervezet-Energiahatékonyság és energiaszerviz. 

Az Európai Unió már a 1990-es években felismerte annak szükségességét, hogy a 

fenntartható fejődést, az energiaforrások diverzifikálását, az energetikai technológiák 

kutatását és fejlesztését nem csak pénzügyi forrásokkal, hanem politikai lépésekkel is elő kell 
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segíteni. 2002. december 31-én 6 db Energetikai Keretprogram zárult le, és indult útjára a 

már egységesített „Intelligens energia – Európa” három éves cselekvési program az 

energiaágazatban. A lezárult cselekvési programok egyike a SAVE I. program (1991-2002), 

mely elsősorban az építőipar és az ipar energiahatékonyságának, ésszerű 

energiafelhasználásának javítására szolgált, az energiahatékonyság növelésére vonatkozó 

nem technológiai lépéseket helyezték előtérbe. Az egész Unióra kiterjedő cselekvési 

program volt, mely az energia hatékonyságot támogatta, a háztartási szektor energia 

megtakarítását is ösztönözte. A másik lezárt SAVE II. program célkitűzése volt a végső 

felhasználás energiaintenzitásának javítása évenként 1,5%-kal. Ennek elérése érdekében a 

következő területekre koncentrált (Lentner et al., 2006, 4-5. o.): 

 épületekre vonatkozó energiabizonylat bevezetése; 

 új épületek szigetelése; 

 bojlerek rendszeres ellenőrzése; 

 energia-megtakarítás elérése érdekében történő harmadik feles finanszírozás 

népszerűsítése; 

 kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés; 

A programoknak köszönhetően az Európai Unióban a következő 10-15 évben tömeges 

építkezésekre és épület felújításokra lehet számítani. A legfontosabb cél az építészeti 

megoldások és az energiahatékony megoldások minél tökéletesebb kombinálása. Az 2.2. 

táblázat bemutatja a SAVE programok prioritási területeit.  

A Green Paper becslése szerint az EU energiafelhasználását 20%-kal tudná csökkenteni 2020-

ra (Európai Energia Portál). Csak a meglévő törvények és szabályozások betartásával 10% 

megtakarítást lehetséges elérni, további 10% energiamegtakarításhoz pedig újabb 

szabályozások megalkotása és a fogyasztói magatartás változása szükséges minden érintett 

részéről mind a kormány, mind az ipar, mind az egyén szintjén. 
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2.2. táblázat: Az „Intelligens energia – Európa” 2003-2006 SAVE program célterületei. Forrás: 

(Intelligent Energy – Europe, 2003-2006) 

A következő programtervben, azaz a 2007-2012-es Energiahatékonysági Akciótervben az 

alábbi szektorokban azonosította az Európai Unió a legnagyobb energiamegtakarítási 

potenciált (Európa Portál, 1):  

 építőipar: 

o lakóházak (~27%),  

o ipari létesítmények (~30% ),     

 gyártás (~25%),  

 közlekedés (~26%).  

Az építőiparhoz kapcsolódóan, az Energiahatékonysági Akcióterv arra ösztönzi az ipart és a 

fogyasztókat, hogy gazdaságosabb technológiával és magatartással használják fel a 

rendelkezésre álló energiát. Annak érdekében, hogy tartós és fenntartható 

energiamegtakarítást lehessen elérni az építőiparban, energiahatékony technológiákat, 

termékeket és szolgáltatásokat kell fejleszteni, valamint az energiafelhasználási szokásokat 

meg kell változtatni. Az Akcióterv mintát is ad a kormányok számára az energiamegtakarítási 

magatartásformák terén.  

Magyarországon eddig az 1997-ben indított Országos Épületszigetelési Program (TEK) volt a 

legsikeresebb, mely hatékonyan tudta támogatni a lakossági energiatakarékossági 
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tevékenységeket, igaz elsősorban a panelépületekben lakók számára (Ürge-Vorsatz et al., 

2000).  

A magyar kormány által 2007 őszén elfogadott „Magyarország energiapolitikája 2008-2020” 

című stratégia elsődleges célja, hogy keretet adjon Magyarországon a megújuló 

energiahordozó felhasználásának növeléséhez, hozzájáruljon a megújuló technológiák és 

alkalmazásuk terjedéséhez, e technológiák hatékonyságának javításához, valamint 

társadalmi elismertetéséhez, népszerűsítéséhez. Egyben meghatározta a vonatkozó 

részstratégiák főbb irányait és célértékeit a következő energiapolitikai indikátorokkal: összes 

megújuló energia növelése: 136-186 PJ/év (15%), zöld villamos energia: 7557-9470 GWh/év, 

energia-megtakarítás: 54-57 PJ/év (9%). Résstratégiákon belül a következő programokat 

emelném ki: Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv (2008-2016), Nemzeti 

Éghajlatváltozási Stratégia (2008-2025) és Magyarország megújuló energiaforrás-

felhasználás növelésének stratégiája (2008-2020). 

A Magyar Épületanyag-ipari Szövetség szerint hosszú távú épületenergetikai program 

kidolgozása jelenleg a legfontosabb. Véleményük szerint hazánk fajlagos fűtési felhasználása 

70%-kal magasabb a fejlett európai országokénál. Földi Tamás elnök szerint 20%-os 

energiamegtakarítást lehetne elérni néhány alapvető korszerűsítés elvégzésével. (Magyar 

Nemzet, 2005.10.06) 

 

2.2.2.2. Energiatakarékossági pályázatok 

A hazai lakossági energiatakarékossági pályázatokról – az értékelő dokumentumok és a 

szakemberek véleménye alapján – elmondható, hogy eddig a kiszámíthatatlanság és 

bizonytalanság övezte az útjukat. Nem lehet biztos alapnak tekinteni a pályázatokat, mert 

évente változó feltételekkel és összegkerettel lehet pályázni ezen összegekre. A kormányzati 

intézkedések törekvései azonban egyre jobban kezdenek érvényre jutni a pályázatoknál. 

Mindez látható az évente növekvő összegkeretből, valamint a rendelkezésre bocsátott 

összeg felosztásáról, mely részben megújuló energiahordozókra épülő technológiai 

megoldások kiépítésére, részben energetikai szempontból felújítási munkákra osztódik. 

Szembetűnő, hogy igen magas az elutasított pályázatok száma. A lakossági piacon a pályázati 
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feltételek és a pályázatírás könnyítése célszerű intézkedés lenne. (Bíró-Szigeti, 2009d) A 2.10. 

és 2.11. ábrák a rendelkezésre álló, elmúlt évek adatait tartalmazzák. 

 

2.10. ábra: Összefoglaló a Nemzeti Energiatakarékossági Pályázatok éves keretösszegeiről és az 

elnyert támogatási összegekről. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (Kerekes, 2005; 

www.energiakozpont.hu; www.index.hu). 

 

2.11. ábra: Összefoglaló a Nemzeti Energiatakarékossági Pályázatok évente elutasított pályázatok 

számáról. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (Kerekes, 2005; www.energiakozpont.hu; 

www.index.hu). 

 

2.2.3. Várható éghajlatváltozás hatása az épített környezetre 

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia készítése során, a PRUDENCE projekt keretében 

meteorológusok modellezték az éghajlatváltozás lehetséges mértékét, melyet az éghajlati 

http://www.index.hu/
http://www.index.hu/
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modellezés során globális, kis felbontású, illetve európai léptékben nagy felbontású (50 km-

es) meteorológiai alapadatok alapján vizsgálták meg (KvVM, 2007). 

Az alapadatokra építve az éghajlatváltozás legfőbb paramétereinek változását (hőmérséklet, 

csapadék, szélsebesség) a CO2 kibocsátás függvényében több szcenárió mentén szimulálták, 

és a referenciaként megadott 1961-1990-es bázis időszakhoz képest adták meg 

előrejelzésüket. Az előrejelzések szerint a Kárpát-medence éghajlata intenzívebben fog 

változni, mint a Földi éghajlatváltozás átlaga.  

A következőkben Medgyasszay (2007a) munkáját idézem, mely a Környezetvédelmi és 

Vízügyi Minisztérium Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiája (2007) alapján készült. Célom 

bemutatni, hogy az épített környezet alakítása szempontjából fontos éghajlati tényezők 

változása milyen hatással lehet a lakóházakra és a komfortérzetre.  

 

2.2.3.1. Hőmérsékletváltozás 

A nyári időszakokra vonatkozó előrejelzésekben prognosztizált változás: 2025-re közel 1,5 - 

1,8 °C-os hőmérsékletemelkedés várható, amely tovább fokozódik, és 2085-re eléri a 4,0 - 

5,4 °C-os emelkedést. Forró periódusok (amikor legalább 3 egymást követő napon a napi 

maximumhőmérséklet eléri a 35 Celsius fokot) előfordulásának gyakorisága közel 

háromszorosára nő, valamint a hőhullámok (amikor legalább 3 egymást követő napon a napi 

átlaghőmérséklet meghaladta a 25 Celsius fokot) átlagos előfordulása másfélszeresére nő. 

 A hőmérséklet emelkedésével növekszik a hűtési igény, általános építészeti tervezés mellett 

már nem lehet a nyári megfelelő belső hőkomfortot biztosítani. Megnő a passzív 

épülettervezés (külső árnyékolás, hőtároló tömeg, éjszakai szellőztetés) szerepe. A megfelelő 

külső árnyékolás nélküli ill. könnyűszerkezetes (megfelelő hőtároló tömeg nélküli) épületek, 

épületrészek (pl. tetőtérbeépítés) belső klímája kritikussá válik. A hőmérséklet 

emelkedésével nő az éjszakai hőmérséklet, csökkentve ezzel az éjszakai szellőztetések 

hatékonyságát. 

Nagyvárosi környezetben a hősziget hatás fokozza a felmelegedést (napos idő esetén, ill. 

éjszaka akár 5-6°C-kal is magasabb lehet a hőmérséklet, mint a környező vidéki területeken), 

így sok esetben a passzív hűtési eszközrendszer már nem eléggé hatékony és a globális 

hőmérséklet további emelkedésével, meleg elviselhetetlenné válása a klímaberendezések 
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elterjedését vonhatja maga után. Vidéki és kisvárosi környezetben a passzív hűtés még 

megfelelő belső téri klímát biztosíthat. 

A túlzott felmelegedés miatt fokozottabb figyelmet kell fordítani a városokban, az 

épületekben alkalmazott színekre. A világos színek több sugárzást vernek vissza, ezáltal 

kevésbé melegszenek fel. A hőmérséklet további emelkedésével ezen hatások 

fokozódhatnak és egyes területeken kritikussá válnak. 

A téli időszakokra vonatkozó előrejelzésekben prognosztizált változás: 2025-re közel 1,2 - 1,4 

°C-os átlag hőmérsékletemelkedés várható, amely tovább fokozódik és 2085-re eléri a 3,1 – 

4,1 °C-os emelkedést is. 

A hőmérséklet emelkedésének hatására télen csökken fűtési energia. A téli és a nyári 

hőmérsékletváltozások hatására az energiaigény eltolódik a téli fűtésről a nyári hűtés felé, és 

az energiafogyasztási csúcs a hűtési energiaigény révén a nyári hónapokban fokozatosan 

eléri a téli hónapok szintjét. 

Az épületszerkezetek szempontjából a jelenlegi hazai klíma egyik legrosszabb tulajdonsága, a 

sok fagyási ciklus, mely jelentősen rongálja ezzel a külső hőmérsékletnek és 

nedvességhatásnak kitett szerkezeteket.  

 

2.2.3.2. Csapadékmennyiség változás  

A meteorológiai modellek alapján prognosztizált, hogy 2025-re mintegy 7,5 - 8,9%-os, 2085-

re pedig 19,5 – 26,0%-os csapadékmennyiség csökkenés várható a nyári időszakokban. A 

nyári csapadékmennyiség csökkenés hatására, megnő az épületek környezetében ill. 

lapostetőkön kialakított zöld területek, parkok öntözési igénye. A hűsítő nyári záporok 

elmaradása ill. gyakoriságának csökkenése is tovább fokozza a nyári felmelegedést, mely 

elsősorban a városi környezetben válik kritikussá. 

A meteorológiai modellek alapján a téli csapadéknak 2025-re mintegy 8,2 – 9,7%-os, 2085-re 

pedig 21,4 – 28,6%-os növekedése várható. A téli csapadékmennyiség növekedésének 

kapcsán felmerül a kérdés, miszerint a hőmérséklet emelkedéssel a csapadék halmazállapota 

megváltozik-e. Ha télen több hóra kell számítanunk, akkor szükségessé válhat a statikai 

számítások felülvizsgálata a hóteher és a biztonsági tényezők tekintetében. Ha a téli 

csapadék a felmelegedés következtében inkább eső lesz, akkor a vízelvezetési rendszereink 
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felülvizsgálata szükséges, mind az épületen (ereszcsatorna, összefolyó), mind az épületek 

körül, mind a településeken (vízelvezető árkok). 

Az éghajlatváltozás városokat érintő fontosabb tendenciái közül kiemelendők az egyenetlen 

csapadékeloszlás, a szárazabb nyári időszakok, a szélsőséges hőmérséklet-ingadozások és 

légáramlások, valamint a nehezen kezelhető nyári hőhullámok. A beépített területek túlzott 

terjeszkedésével az átszellőző folyosók megszűnnek, a zöldterületek összezsugorodnak.  

 

2.2.3.3. UV sugárzás emelkedése 

UV sugárzás növekedésével külső felületvédelem fontossága felértékelődik elsősorban 

napsütésnek kitett anyagoknál, a műanyag és fa szerkezeteken. A fokozódó UV sugárzás 

hatására csökken az építőanyagok színtartóssága, hamarabb kifakulnak, tönkremennek. 

 

2.2.4. Az innováció és a termékfejlesztés értelmezése és ösztönzői az épületenergetikai 

termékek és szolgáltatások piacán 

Az energiahatékonyság javítása, mint célkitűzés már régóta megjelenik mind a technológiai 

innovációk között, mind az energiapolitikában. Jelen fejezetben a technológiai innovációk, 

termékfejlesztés szemszögéből vizsgálom az épületenergetikai piacot, valamint bemutatom 

azokat a területeket, ahol a legtöbb energiamegtakarítási beruházást lehet azonosítani. 

 

2.2.4.1. Az energiahatékonyság innovációja és forrásai 

Energiahatékony épületenergetikai termékek és szolgáltatások létrejöttéhez is 

elengedhetetlen az innováció - ami olyan sajátos eszköz, melynek segítségével a 

vállalkozások a változásban rejlő lehetőségeket ki tudják aknázni (Drucker, 1993). Az elméleti 

hivatkozást folytatva Schumpeter (1980) megállapítása is helytállónak bizonyul: az új 

technika gyakran új energiaforrásokkal vagy új anyagokkal kapcsolatos, azonban kiemelendő 

a termék- és folyamatinnováció mellett a piac és rendszer innovációja. Ez utóbbi két eset az 

épületenergetikai piaci mikro- és kisvállalkozások számára azért is lenne tanulságos, mert 

éppen ezek innovációjának hiánya hazánkban komoly versenyhátránnyal járhat a nem kellő 

menedzsment felkészülséggel rendelkezőknél. Hiába végeznek a vállalkozások kiváló termék- 
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és szolgáltatásfejlesztéseket, ha azokhoz nem tudnak újszerű és sikeres üzleti modelleket 

társítani, és/vagy azt minden projektelemre kiterjedő rendszerinnovációval alátámasztani. Az 

innováció egy nemzetközi szervezeti definícióját is idézhetjük, amely különösen érvényes az 

energiamegtakarítási projektekre: az OECD szerint az innováció olyan változás is lehet, amely 

során a piacon, az iparban és a kereskedelemben felhasznált termék, illetve szolgáltatás új 

vagy továbbfejlesztett műveletté alakítva kerül hasznosításra, illetve megjelenhet társadalmi 

szolgáltatások újfajta megközelítéseként is (OECD, 1993). 

A hazai épületenergetikai mikro- és kisvállalkozásokat jelenleg több tényező is ösztönzi, hogy 

épületenergetikai termék- és szolgáltatásfejlesztésbe kezdjenek a lakossági piacon. 

Mindezeket elméleti megközelítésben az innováció hét forrásának szempontjai (Drucker, 

1998, 152-177. o.) segítenek beazonosítani – a vállalati magatartást, a változásokra adott 

válaszokat szem előtt tartva. A források ösztönzik arra az épületenergetikai mikro- és 

kisvállalkozásokat, hogy energetikai termék és szolgáltatás portfoliófejlesztésbe kezdjenek. 

Az innováció hét forrását az alábbiakban az energiatakarékosság példáján keresztül mutatom 

be, Vágási (2001, 41-42. o.) által feldolgozott formában: 

1. Váratlan dolgok: a vállalkozás számára váratlan külső események. Témám szempontjából 

példaként említhető, hogy a szélsőséges időjárási viszonyok különböző energetikai 

termékek értékesítését ösztönözheti. A 2008-as gázkrízist követően igen széleskörben 

terjedt el az az értékesítési stratégia az épületenergetikai vállalkozásoknál, miszerint 

érdemes a lakossági fogyasztóknak függetleníteniük magukat a fosszilis 

energiahordozóktól, így még inkább a  megújuló energiaforrásokra épülő technológiákra 

helyezték a hangsúlyt.  

2. Ellentmondások: amelyeket a vállalkozás a gazdasági jelenségek, a valóság és a 

feltételezések között tapasztal. A 2007-ben a lakossági energia megtakarítási program 

pályázóinak száma csökkent, míg átlagosan közel 50 százalékos gázáremelkedést lehetett 

prognosztizálni ebben az évben, mely logikusan az energiatakarékosságot ösztönözné.  

3. Különféle folyamatok szükségletei: amely során a vállalkozás az elvégzendő feladatok 

jobb megoldását tűzi ki célul. Az épületenergetikai projektek terén előtérbe kerül a 

háztartások energetikai rendszerének kiépítése oly módon, hogy az energiatakarékosság 

a költségtakarékosság és hosszú távú érdekek szempontjával is ötvöződik. Egy 
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épületenergetikai vállalkozás nem csupán egy adott háztartás energetikai rendszerét 

építi ki, hanem azt energiatakarékos módon, környezettudatos szemlélettel teszi, 

hosszútávú trendeket is figyelembe véve.  

4. Iparágak és piacok strukturális változásai: energiaigények növekedése, azonban az 

erőforrások rendelkezésre állása korlátozott, energiaár növekedés prognosztizálható a 

jövőben.  

5. Demográfiai változások: társadalmi változások, például folyamatosan növekvő 

komfortigények, klímahasználati igény terjedésének egészségügyi kívánalma stb. 

6. Szemléletváltozás a társadalomban: a környezettudatossággal együtt nő az 

energiatakarékos megoldások keresése és a megújuló energiaforrások elfogadása.  

7. Új tudás: a fogyasztók számára növekvő ismeretanyag érhető el az energiatakarékos 

megoldásokról és a környezetre gyakorolt hatásokról. A vállalkozóknak új ismereteket és 

képességeket kell elsajátítaniuk a technológia, a piac, a versenyképesség, stb. terén. 

 

2.2.4.2. A termékfejlesztés szintjei és termék-szolgáltatás rendszerek értelmezése az 

energiafogyasztás szemszögéből 

A termékekkel – többek közt épületenergetikai termékekkel - kapcsolatos jelenlegi szemlélet 

kiemelten kezeli a környezeti kritériumoknak való megfelelést. A következő irányzatokkal 

lehet az általános megközelítésben találkozni: design for environment („környezetre való 

tervezés”), a zöld- (green-), a környezeti- (environmental-), ökológiai (ecological-) 

termékfejlesztés, valamint az öko-design (Kőszeghy, 2006). Megemlítendő továbbá a 

fenntartható jelző esetenkénti leszűkített használata is: példaként említhető Fuller és 

Ottman (2002, 1231-1238. o.) a fenntartható termékfejlesztés kifejezést használják, 

miközben kizárólag környezeti kérdésekkel foglalkoznak. 

A fenntarthatósági kritériumoknak (bővebben lásd 2.3. fejezet) való megfelelés tekintetében 

a termékfejlesztés négy szintje határozható meg (Charter – Chick, 1997, 5-6. o.), amelyek két 

fő kategóriába foglalhatók (2.12. ábra) az innováció foka szerint. Az egyes szinteket 

energiahatékonysági szemszögből értelmezem. 

1. Kategória: Hagyományos megoldások keresése  
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A fejlesztési feladatok elsősorban mérnöki szemléletmódot érvényesítenek. A fogyasztói 

szükségleteknek a megszokott séma szerinti kielégítésén túl, szinte kizárólag környezeti 

szempontok uralkodnak a tervezés fázisa során.  

 Kiigazítás/kijavítás: utólagos, kisebb technológiai módosítások, melyekkel kiegészítő 

technológia segítségével csökkenthető a negatív környezeti hatás. A károsanyag 

kibocsátás csökkentését is ide soroljuk. Az energiafelhasználás során a károsanyag 

kibocsátás csökkenthető kéményekre szűrők szerelésével, valamint a kibocsátás 

csökkentésével.  

 Finomítás: a felhasznált energia és alapanyag csökkentése mind a gyártás, mind a 

termék használata során. Például kondenzációs kazánok fejlesztésével a 

gázfogyasztás csökkenését érték el.  

 Újratervezés: a teljes életciklus mentén történő környezeti átgondolás és javítás, 

amikor a fogyasztói szükséglet kielégítése a megszokott struktúrában történik. 

Például egyes épületenergetikai termékek modern formát öltenek, mellyel a lakás 

díszét képzik. 

2. Innovatív megoldások keresése: az előzővel szemben kreatív, új megoldásokat kínál, a 

fogyasztói szükséglet (pl.: megtérülő energetikai befektetések) újraértelmezése révén. 

 Újragondolás: a fogyasztói szükségletet újragondolva, átfogalmazva, azt jobban 

megértve a fogyasztók számára már nem kifejezetten termékek, hanem megoldások 

kínálása az elsődleges szempont. Ehhez a hagyományos, termék-központú 

megközelítést a szükséglet-központú megközelítésnek kell felváltania.  

Az utóbbi szint esetén a fogyasztói alapszükségletek feltárását kell elvégezni (Törőcsik, 2003; 

Dobers - Strannegard, 2005, 324-336. o.) az épületenergetikai gyártó vállalkozásoknak, hogy 

elkerülhessék a marketing rövidlátás5 esetét (Levitt, 1983).  

Az épületenergetikai innovatív megoldások egyik módja lehet a termék-szolgáltatás 

rendszerek (product-service systems, PSS) bevezetése, melyeket Tukker – Tischner (2006) 

három csoportba sorolt:  

                                                 
5
 Ha a vállalat azt gondolja, hogy a terméke olyan tökéletes, hogy szinte mindegy, hogy ki vásárolja meg. Ha 

nem szegmentumokban gondolkodik, nem veszi észre a vevők különbözőségeit (Levitt, 1983). 
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1. Termékorientált szolgáltatások: a meglévő termékek élettartamának, hatékonyságának 

növelése egy kiegészítő szolgáltatás által, mely jellemzően kismértékű környezeti javulást 

eredményez. Példaként említhető a nyílászárók utólagos szigetelése, mellyel növelhető 

az élettartamuk és energiamegtakarítás érhető el. 

2. Használatorientált szolgáltatások: mindazon megoldások, amellyel egy adott terméket 

felváltanak egy szolgáltatással – a hangsúly a termék-használaton van. Esetünkben 

jellemző megoldás a termékek közös használata (pl. társasházak esetén közös kazán, 

illetve távhő használata), illetve bérlése, melyek számottevő környezeti 

hatékonyságjavulást eredményezhetnek.  

3. Eredményorientált szolgáltatások: olyan innovatív megoldásokat (termék-szolgáltatás 

rendszereket) takarnak, melyek kialakítása a fogyasztás motivációjának megértése révén 

lehetséges és radikális javulást eredményezhet. Jó példa erre a napjainkban terjedő 

energetikai házfelügyeleti rendszerek alkalmazása, melynél a termék és a hozzá 

kapcsolódó szolgáltatás együttesen jelentik a megoldást. 

 

2.12. ábra: A (környezet)tudatos termékfejlesztés szintjei. Forrás: (Charter – Chick, 1997; 5) 

 

2.2.4.3. Legjellemzőbb energiamegtakarítási területek 

Jelenleg a háztartási léptékben megvalósítható energia megtakarítási intézkedések közül 

elsősorban a meglévő épületek utólagos hőszigetelésére, a légzárás fokozására, a passzív 

energiahasznosítási lehetőségekre, illetve a gépészeti rendszerek korszerűsítésére fektetik a 
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legnagyobb hangsúlyt. Az alábbiakban ezeket a területeket sorolom fel Medgyasszay (2007b) 

munkája, valamint megnevezem az egyes technológiai területekhez tartozó 

energiatakarékossági lehetőségeket Ürge-Vorsatz és társai (2000) munkája alapján.  

 homlokzati hőszigetelés, 

 nyílászárók (hőszigetelő üveg, jól záródó keret), 

 tetőszerkezetek (magastető, lapostető, zöldtető),  

 padlásfödém (tető utólagos szigetelése), 

 talajon fekvő padló, 

 pincefödém (pince utólagos szigetelése), 

 hőhidak (szigetelés), 

 légzárás, 

 fűtéskorszerűsítés (vezérelhető fűtésszabályzók), 

 melegvíz előállítás korszerűsítése (használati melegvíz fogyasztás lakásonkénti mérése, 

megújuló energiaforrások alkalmazása - napenergia), 

 szellőzés (egyedi szellőztető rendszerek kiépítése), 

 passzív energiahasznosítás (épületforma, helyiségek elhelyezkedése, lehűlő felületek, 

alacsony beépítési sűrűség, télikertek), 

 Világítás (energiatakarékos izzó, természetes fény). 

 

2.2.5. A társadalom, mint energiafogyasztó jellemzői 

A téma szempontjából fontos kérdésnek tekintem a társadalmi feltételek és hatások 

vizsgálatát energiafogyasztói megközelítésben. Megvizsgálom a fogyasztás szerkezeti és 

mennyiségi változását, idézve a tipikus hazai és az európai fogyasztási modelleket. A 

szakirodalmi ajánlások alapján azonosítom a társadalomban jellemző tipikus fogyasztási 

magatartásokat, valamint kategorizálom a háztartásokat a szakirodalmi ajánlások alapján, 

különös tekintettel az energiamegtakarítási beruházásokra. Végül meghatározom a 

fogyasztást differenciáló eszközöket. 
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2.2.5.1. A háztartások fogyasztási kiadásainak fogyasztói szerkezeti változása és az 

energiafogyasztás növekedése 

A háztartások fogyasztási kiadásainak szerkezete folyamatosan változik, s az energiakiadások 

növekedése tekintetében figyelembe kell venni, hogy a fogyasztás növekedése mellett az 

árváltozások és a jövedelmek növekedése is szerepet játszik. Nagyobb történelmi távlatra 

jellemző példa: míg 1900-ban az Egyesült Királyságban a háztartási energia költségek 10%-ot 

tettek ki, addig ez az arány 2000-ben már 16%, szemben az élelmiszerekkel, melyek 23%-os 

költséghányada lecsökkent 11%-ra (Michaelis – Lorek, 2004, 6. o.). Az Európai Unióban 

hasonló tendenciát láthatunk. Az élelmiszerekre fordított kiadások aránya csökkenő 

tendenciát mutatnak, míg az energiára és fűtőanyagra fordított kiadások kis mértékben 

emelkedtek. A példa nem egyedi. A közvetlen létfenntartásoz szükséges fogyasztási 

szerkezet úgy alakul át, hogy abban visszaszorul a materiális javak aránya a szolgáltatásokkal 

kapcsolatos - az utazáshoz, pihenéshez, szórakozáshoz, oktatáshoz – kiadásokkal szemben. 

Itt is azonosítható az ún. „visszapattanó hatás” (2.3.2. fejezet), miszerint egyes háztartási 

költségek csökkenésével nem feltétlenül lesz alacsonyabb a háztartás fogyasztása, csupán 

átrendeződnek az egyes tételekre való kiadások arányai. A 2.3. táblázat a hazai fogyasztási 

kiadási szerkezet megoszlását mutatja 2000-2008 között, viszonylag rövid intervallumban, de 

aktuális tendenciát jelezve. Hazánkban az elmúlt években a teljes fogyasztói szerkezeten 

belüli részarányokat figyelembe véve visszaestek az élelmiszerekre (~2,3%), szeszes italokra 

és dohányárukra (~0,9%), ruházati és lábbeli termékekre (~2,5%), lakberendezés és 

háztartásvitel (~1,8), kultúra (~0,2%) és egyéb szolgáltatásokra (~0,8%) eső költségek, míg a 

háztartási energia (~2%), egészségügy (~0,4%), közlekedés (~0,4%), hírközlés (~0,9%) 

költségei emelkedtek. A háztartási energia és az élelmiszerek képviselik a legnagyobb arányt 

a teljes fogyasztási szerkezeten belül, éppen emiatt is van jelentőssége a a háztartási energia 

kiadás növekedésének (KSH, 2008).  

A fogyasztás mennyiségének növekedése figyelhető meg az európai országokban, a 

rendszerváltást követően a posztszocialista országokban is, ahol háztartási az energia kiadási 

tétel a fogyasztás mennyiségi növekedését mutatja (Michaelis - Lorek, 2004, 10. o.). Mindez 

a folyamatosan növekvő komfortigényekkel és a korábban említett visszapattanó hatással 

magyarázható.   
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2.3. táblázat: Az egy főre jutó kiadások részletezése Magyarországon COICOP-csoportosítás szerint 

(2000–2008). (A feltüntetett értékek Ft-ban értendőek.) Forrás: (KSH, 2010)  

Megnevezés 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Élelmiszerek és 
alkoholmentes italok 

111 523 134 615 143 676 142 975 146 778 145 231 154 561 167 346 177 475 

Szeszes italok, 
dohányáru 

14 204 17 386 19 162 21 354 22 030 22 888 21 800 23 544 24 548 

Ruházat és lábbeli 
(szolgáltatással 
együtt) 

22 409 26 500 28 775 30 734 32 472 32 293 32 599 30 190 29 293 

Lakásfenntartás, 
háztartási energia 

70 836 80 122 87 722 100 752 117 130 124 762 133 499 148 643 167 389 

Lakberendezés, 
háztartásvitel 

20 431 21 937 24 090 29 406 30 687 29 961 30 350 29 473 30 672 

Egészségügy 13 719 17 059 19 304 22 412 24 519 26 502 26 577 30 772 33 300 

Közlekedés 40 718 48 346 53 116 65 494 72 688 90 916 91 290 88 586 91 289 

Hírközlés 20 211 24 804 28 154 34 383 38 166 41 898 48 049 48 287 49 533 

Kultúra, szórakozás 27 280 34 104 37 335 46 641 51 070 54 697 55 573 55 324 56 749 

Oktatás 1 508 3 276 2 938 4 576 5 219 5 418 6 096 5 816 5 927 

Vendéglátás és 
szálláshely-
szolgáltatás 

11 252 14 912 15 418 19 054 21 416 20 624 23 222 24 441 27 215 

Egyéb termékek és 
szolgáltatások 

29 013 31 723 34 583 40 094 45 695 48 345 49 765 53 888 56 919 

Háztartások egyéni 
fogyasztási kiadásai 
összesen 

383 104 454 784 494 273 557 875 607 870 643 535 673 381 706 310 750 309 

Kiadások összesen 400 566 473 513 517 236 590 412 640 713 679 335 712 523 732 441 777 069 

 

2.2.5.2. A hazai és európai fogyasztási modellek 

A hazai fogyasztási szokások alakulásában meghatározóak voltak az 1990 előtti folyamatok, 

azaz a hiánygazdaság, a szolgáltatások korlátozottsága, a kínálat egyensúlytalansága, 

valamint a korlátozott lehetőségekhez igazodó bevásárlási szokások. Lényeges különbség a 

többi kelet-közép-európai országokhoz képest, hogy hazánkban az 1960-as években 

megvalósított reformokat követően a mindennapok kevésbé voltak átpolitizáltak és a 

fogyasztást nem szabályozta, sőt bizonyos mértékben még támogatta is a politika (Hammer 

– Dessewffy, 1997, 47-55. o.). A rendszerváltozást követően a társadalmi-gazdasági 

folyamatok átalakulása felgyorsulva játszódott le. Kialakult a nyugat-európai modellre 

jellemző tömegfogyasztás, amihez nagyban hozzájárult a kereskedelmi szektor átalakulása 

(új üzlettípus-szerkezet jött létre, új típusú bevásárló helyek és kereskedelemi szolgáltatások 

jelentek meg), és a szolgáltató ágazatok fejlesztése. 
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A magyar fogyasztási trendek (köztük az energiafogyasztási trend is) alakulását az 1990 utáni 

társadalmi-gazdasági folyamatok, a térszerkezet átalakulása, így a regionális különbségek 

növekedése, a centrum-periféria viszony átalakulása, a főváros-vidék viszony változásai 

nagyban meghatározták. (Szirmai, 2000, 40. o.) 

A kelet-közép-európai és a nyugat-európai országok történeti adottságai miatt korábban 

eltérő fogyasztási modellek alakultak ki, azonban az európai integrációs folyamatoknak és 

globális hatásoknak köszönhetően hasonló fejlődési irányok váltak jellemzővé. Ezek között 

itthon is megalkották a fenntartható fejlődés és a környezetvédelem témájában 

programjaikat és stratégiáikat. Kiemelendő, hogy a poszt-szocialista országokban létrejött 

célok és programok nem társadalmi nyomásra és nem az adott ország egyéni adottságainak 

és problémáinak szintjén, hanem a változásokkal összefüggő szükséges lépésként jöttek 

létre. Az Európai Unió tagállamai kétféleképpen foglalkoznak a fenntartható fogyasztás 

kérdésével. Vagy rendelkeznek önálló Fenntartható Fogyasztás és Termelés Stratégiával (pl.: 

Egyesült Királyság, Finnország, Csehország) vagy a fenntartható fejlődést célzó stratégiájuk 

részeként foglalkoznak a kérdéskörrel (pl.: Ausztria, Franciaország, Magyarország)(Szirmai, 

2000, 40. o.). Magyarország 2007-ben alkotta meg fenntartható fogyasztás stratégiáját, 

amikor a világ már a Marrakech-i Folyamat stockholmi konferenciájánál tartott 

(Fenntartható épületek és építés bizottság létrejöttével), s az EU Fenntartható Fogyasztás és 

Termelés (SCP) konferenciája zajlott Ljublianában. Ebből látható, hogy hazánk a 

fenntarthatósági folyamatokba akkor lépett be, amikor ezek már javában zajlottak. (Szlezak – 

et al., 2008, 2. o.). Mindez utal az ország fenntarthatóságért tett késői lépéseire.  

 

2.2.5.3. Fogyasztást differenciáló eszközök 

Az energiafogyasztást illetően is jellemző, hogy a fogyasztási kiadások szerkezete és a 

fogyasztási modellek közötti egyik differenciáló tényező a lakóhely jellege, vagyis a 

területiség. Szakirodalmak mutatnak rá, hogy a településméret növekedésével a háztartások 

kiadásai is magasabbak, és a településmérettől függően másképpen alakul a fogyasztási 

szerkezet is (Kenéz, 2007, 21-40. o.; Nemcsicsné, 2007, 41-66. o.). A nagyobb településeken 

a háztartások energiafüggősége sokkal nagyobb, minden energiahordozó vezetékes 

ellátásban érkezik a felhasználóhoz. A falvakban és a kisebb városokban alternatív fűtési 

megoldásokkal, és részlegesen kiépített vezetékes ellátással rendelkeznek az otthonok. A 
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TÁRKI és Gfk 2007-es kutatása kimutatja, hogy a régió általános társadalmi-gazdasági 

fejlettsége, valamint a lakosság fogyasztási szintje között szoros az összefüggés (TÁRKI, 

2007). A falun élő emberek kevesebb energiát fogyasztanak, téli hidegben önállóan képesek 

szabályozni a fűtött négyzetmétereket és a fűtőanyag mennyiségét. A városi lakásokban – 

különösen a távhővel rendelkező lakásokban – a hőszabályozásra többnyire nincs mód vagy 

erősen korlátozott.  Mindez alátámasztja, hogy az energiafogyasztási modelleket regionális 

és várostérség szintű bontásban szükséges a jövőben elkészíteni (TÁRKI, 2007).  

Az energetikai fogyasztási szerkezetre ható tényező között a szakirodalmi források szerint 

szerepet játszik az életkor és ezzel összefüggésben a munkaerő-piaci státus. A statisztikákból 

kiderül, hogy például a nyugdíjasok fogyasztási szerkezetében a háztartási energiaköltségek 

az élelmiszerre fordított kiadásaik után, második helyen szerepelnek. Minden más 

fogyasztási kategória igen alacsony arányban található meg náluk. Mindez összefüggésbe 

hozható a lakóhellyel is, mivel az idős nyugdíjasok jelentős hányada vidéken, családi házban 

él (Brizga, 2008; Fábián et al., 2003).  

A munkaerő-piaci státus és iskolai végzettség együttesen differenciál. A nem-fizikai 

alkalmazottak, az önállóak (vállalkozók) és a magasabban kvalifikáltak fogyasztási szerkezete 

lényeges eltéréseket mutat (Szirmai, 2009, 46. o.). A magasabb munkarő-piaci státusszal és 

iskolai végzettséggel rendelkezők energetikai jellegű kiadásaik azonban nem feltétlenül 

alacsonyabbak, hiszen hiába rendelkeznek jobb minőségű lakással, a komfortigényük 

magasabb szinten mozog, így ugyanannyi vagy több energiát is fogyaszthatnak. 

A fogyasztást meghatározó és differenciáló tényezőként azonosítható a jövedelem. A 

magasabb jövedelmű háztartások nagyobb arányban költenek olyan, az energiafogyasztást 

növelő, kevésbé elterjedt szolgáltatásokra és termékekre, mint tartós műszaki cikkek, 

lakáskarbantartás, háztartási és lakás felszerelési cikkek (Bukodi – Róbert, 2000).  

 

2.2.5.4. Háztartások kategorizálása és az egyes kategóriák energiafogyasztási, illetve 

megtakarítást célzó beruházási magatartása 

Úgy vélem Fábián et al. (2000) kutatási eredményei részben alátámasztják az előzőekben 

leírtakat. Emellett lehetőséget adnak az egyes, általuk azonosított fogyasztói csoportokra 

(lásd 2.13. és 2.14. ábra) vonatkozóan az energiafogyasztási jellemzők hozzárendelésére, a 
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mely témát a saját kutatásomban is érintek. Az idézett szerzők a kutatásukban a lakás, az 

anyagi és kulturális fogyasztás szempontjából különítik el a magyar társadalom fő csoportjait. 

Az első ezek közül a kimagasló anyagi és kulturális fogyasztású elit, őket követi a jómódúak 

csoportja, majd az anyagi javakat felhalmozók csoportja, utánuk következnek a szabadidő 

orientáltak, majd a jó lakású depriváltak. Utóbbi csoportra jellemző, hogy egyrészt a 

legalapvetőbb szükségletüket képesek az átlag feletti szinten kielégíteni, másfelől anyagi és 

kulturális fogyasztásuk elmarad az átlagos értéktől. A fogyasztási hierarchia alján a 

mindhárom vizsgált szempontból legkedvezőtlenebb helyzetű csoport helyezkedik el, ez a 

deprivált-szegények csoportja. A hierarchikus elrendezést mutatja be az 2.13. ábra. Az 

épületenergetikai beruházásokat motivációjuk, értékrendjük és anyagi helyzetük alapján 

elsősorban az első három (elit, jómódú, felhalmozó) csoportba tartozók képesek 

végrehajtani.  

 

2.13. ábra: Fogyasztási csoportok a fogyasztási státus és a státuskonzisztencia terében. Forrás: 

(Fábián et al. 2000, 10. o.) 

Fábián et. al. (2000) időbeli változást is vizsgáltak a fogyasztási szerkezet összetevőiben. 

Rávilágítottak arra, hogy az egyes fogyasztási csoportok között milyen mobilitási utak 

jellemzőek, melyek azok a tényezők, amelyek a fogyasztási csoportok közötti mozgást 

biztosítják (2.14. ábra). Kutatásuk konklúziója, hogy a lehatárolt fogyasztási modellek közötti 

átjárás lehetőségeinek feltárása hozzájárulhat az egyes fogyasztási minták ösztönzéséhez, a 

fogyasztási minták kialakulását befolyásoló eszközök megismeréséhez.   
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2.14. ábra: Lehetséges felfelé irányuló mobilitási utak a fogyasztási csoportok között. Forrás: (Fábián 

et al., 2000; 24) 

A feltételeket tovább árnyalja Balogh (2008) kutatása, amely arra hívja fel a figyelmet, hogy a 

magas jövedelem nem minden esetben jelent magas színvonalú fogyasztást, az alacsonyabb 

jövedelem azonban mindig gyengébb fogyasztásra utal. Ő nyolc fogyasztói csoportot különít 

el jövedelem szerint rangsorolva: felső plusz, felső classic, befutott értelmiségiek, hedonista 

fiatalok, városi alsó-közép réteg, szegény nyugdíjas, szegény munkásréteg, underclass). Az 

első három csoportról feltételezhető, hogy energiamegtakarítási beruházásokat finanszírozni 

tudnak, de eltérő motivációval rendelkezhetnek e téren. A felső plusz és felső classic 

csoportok elsősorban a presztízs jellegű beruházásnak tekintik az energiatakarékos 

berendezéseket, míg a befutott értelmiségiek már a hasznossága és fenntarthatóság miatt 

vásárolják meg. A hedonista fiatalok jövedelmi helyzetük alapján még elérhető csoportnak 

számítanak, azonban ők a motiváció terén, fogyasztási minta híján még nem a legjellemzőbb 

vevőrétegekhez tartoznak. Ez alatti csoportok jövedelmi helyzetük miatt nem képesek 

nagyobb beruházásokra.  
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2.4. táblázat: Státuszcsoportok és társadalmi miliők. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (Fábián 

et al., 1998, 10. o.) (*a vállalkozások marketingtevékenységének feltárásáról végzett mélyinterjús 

felmérés eredményei alapján) 

Státuscsoportok Területi jellemzők Fogyasztási jellemzők 
Energiamegtakarítási 
beruházásokban való 

részvételi hajlandóság* 

„Jómódú” (13%) 
(Nagyvárosias felső 
középosztályi miliő) 

A jómódú, gazdag 
háztartások közel 
kétharmada 
nagyvárosban, ezen 
belül majd minden 
második Budapesten 
található. 

A konzisztensen magasan átlag 
feletti anyagi-jövedelemi 
helyzetben lévőket tartalmazza. 

Presztízs jellegű beruházásként 
tekintenek a modern 
épületenergetikai 
technológiákra. Megfelelő 
célcsoport vállalkozások 
számára beruházásokhoz.  

„Fogyasztás-centrikus” 
(11%) 
(Városias középosztályi 
miliő) 

Falusiak átlag alatt 
találhatók közöttük, 
egyharmaduk 
Budapesten él. 

Minden tekintettben átlag feletti 
anyag-jövedelmi helyzetben van, 
kivéve a háztartás megtakarításait. 

Háztartási megtakarítások 
híján nehezen tud befektetni új 
technológiákba. 
Energiamegtakarítás a célja, de 
feltehetően feléli a 
megtakarítást. Célcsoport 
lehet. 

„Megtakarítás-
centrikus” (8%) 
(Jobb-módú nyugdíjas 
miliő) 

Megtalálhatók az 
ország valamennyi 
településtípusán. 

Az átlagnál jobb jövedelmi helyzet 
és magasabb megtakarító képesség 
jellemzi, miközben az átlagnál 
valamivel rosszabb az ellátottságuk 
tartós fogyasztási cikkekből, illetve 
vagyon szempontjából. 

Energiamegtakarítási célból 
ruház be, azonban nehezen 
dönt beruházást tekintve. A 
legjobb ár/értékű ajánlatokat 
keresi. Célcsoport lehet. 

„Vagyonos-fogyasztó” 
(10%) 
(Alsó középosztályi – 
munkásosztályi miliő) 

Nagyjából az átlagnak 
megfelelő mértékben 
élnek az ország minden 
településtípusán. 

Jövedelmi helyzete, valamint 
megtakarító képessége átlag alatti, 
viszont az átlagot meghaladó 
mértékben rendelkezik tartós 
fogyasztási cikkekkel. Az előbbi 
csoport vagyon szempontjából is 
átlag felett van, az utóbbi viszont 
ebben a tekintetben is elmarad az 
átlagtól. 

Nem képes beruházást 
finanszírozni, hiába szeretne 
megtakarítani. Nem 
célcsoport. 

„Vagyonfelélő” (8%) 
(Minden 
településtípusban 
előforduló csoport) 

Minden 
településtípusban 
előforduló csoport. 

Jövedelmi helyzete átlagos, 
megtakarító képessége és tartós 
fogyasztási cikkekkel való 
ellátottsága átlag alatti. Vagyoni 
helyzete viszont az átlag felett van. 

Nem képesek 
energiamegtakarítási 
beruházást megfinanszírozni. 
Nem célcsoport. 

„Kis vagyonú – 
fogyasztó” (16%) 
(Alsó munkásosztályi 
miliő) 

Inkább kisebb 
településeken 
találhatók, Budapesten 
jellegzetesen 
alulprezentált ez a 
csoport. 

Jövedelmi helyzete, valamint 
megtakarító képessége átlag alatti, 
viszont az átlagot meghaladó 
mértékben rendelkezik tartós 
fogyasztási cikkekkel. Vagyon 
szempontjából elmarad az átlagtól. 

Nem képesek 
energiamegtakarítási 
beruházást megfinanszírozni. 
Nem célcsoport. 

„Deprivált” (16%) 
(Falusisas nyugdíjas 
miliő. Minden 
tekintetben átlag 
alatti.) 

Kétötödük falvakban él. Anyagi jóléti helyet jellemzi, de 
jövedelmét tekintve átlagos szinten 
van, s ez különbözteti meg a 
szegény státuscsoporttól. 

Nem képesek 
energiamegtakarítási 
beruházást megfinanszírozni. 
Nem célcsoport. 

„Szegény” (18%) 
(Képzetlen, inaktív alsó 
osztálybeli miliő) 

Közülük minden 
második falun él. 

Konzisztensen mélyen az átlag 
alatti anyagi-jövedelmi helyzetben 
lévőket tartalmazza. 

Nem képesek 
energiamegtakarítási 
beruházást megfinanszírozni. 
Nem célcsoport. 

Fábián et al. (1998) kutatásaikban az anyagi jólét, továbbá a társadalmi, a gazdasági, és a 

szubkultúrális dimenziók, valamint a lakóhelyi jellemzők alapján rangsorolták a háztartásokat 
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és alakították ki a jóléti csoportokat. A kutatás a jövedelmi helyzetet a háztartási jövedelem 

alapján, a megtakarításokat a pénzbeli és értékpapírban tartott megtakarítások alapján, a 

vagyoni helyzetet pedig lakóingatlan és nagy értékű műtárgyak alapján mérte. Amely 

háztartások magas tartós háztartási eszközállománnyal rendelkeznek, feltehetően nagy 

energiafogyasztást produkálnak. Ezt a modellt bővítettem ki az energiamegtakarítási 

beruházásokban való részvételi hajlandóság szempontjával (2.4. táblázat, utolsó oszlop) a 

mélyinterjúkból származó eredményekkel.  

A modell nem tartalmazza azt, hogy miként változik az energiatakarékossághoz kapcsolódó 

motivációt a lakás tulajdonjoga szerint. A bérlakásban (fő- vagy albérletben) lakók 

jellemzően magas jövedelem mellett sem vállalnak beruházást a nem saját tulajdonú 

ingatlanokban, illetve ilyenkor a lakás tulajdonosa is „visszafogottabb” a beruházásokat 

illetően, miután az energiaköltségek nem őt terhelik.  

 

2.2.5.5. LOHAS-típusú fogyasztói szegmens szerepe az energiamegtakarítási 

beruházásokban 

A marketing- és trendkutatási irodalmak mind többször foglalkoznak az ún. LOHAS („Life 

Style of Health and Sustainability”) csoporttal, melyet a környezet fontosságának és az 

egészséges életmód kialakításának jelensége indikált. A LOHAS-ok megjelenése több 

megatrend erősödésének, kölcsönhatásának köszönhető, mint például az individualizáltság, 

preferenciák állítása, életminőség fontossága, természetesség keresése (Törőcsik, 2009). Az 

utóbbi időszakban az igények és kívánságok jelentősen megnövekedtek, az egyén egyre 

szélesebb körben képes olyan javakhoz jutni, ami korábbi időszakban csak kivételes helyzetű 

embereknek volt elérhető (Hankiss, 2000), mindez befolyásolja a piacok működését, az 

emberek életstílusát. A LOHAS-ok célcsoportjára nem az életkori sajátosságok jellemzők, 

hanem a preferenciák, igaz, az érettebb korúaknál és a családosaknál ezen értékek az 

átlagból kiemelkedően fontosak. Az új célcsoport a tömegfogyasztástól való elfordulást 

mutatja, az életminőség kerül előtérbe náluk, az új és újabb tárgyak tömeges 

felhalmozásával szemben. Részükről az autentikusság, a természetesség a realitásokat is 

figyelembe vevő kereslet megmutatása. A „kevesebb több” mellett állnak ki, a silány 

dömpingjét elutasítják.  
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A LOHAS számos piaccal rendelkezik, melyekből a témám szempontjából a technika, az 

egészség és szabadidő emelendő ki (Törőcsik, 2009). Napjainkban a lakhatás igényében a 

természettel egyre szorosabb kapcsolat jelenik meg, úgy, hogy az otthon töltött szabadidő 

minnél egészségtudatosabban teljen el, miközben biztosítva legyenek a már megszokott 

technikai szolgáltatások és kényelem. A lakókörnyezet mind makro mind mikro szintjén igény 

mutatkozik a természettel való kapcsolatra, a környezetterhelés problémáira való reagálásra.  

Ezt az igényt hivatottak kielégíteni, az öko-házak, a passzív házak, melyek többségében 

megújuló energiaforrásokat használnak fel és építésük során a természetes alapanyagok 

használata preferált.  

Szakirodalmi becslések (Cortesse, 2003; Dinya, 2010b; Törőcsik, 2009) a fogyasztói szegmens 

arányát a fejlett országokban 20-30%, Magyarországon 15-25% közé teszik, és arányuk 

folyamatosan növekszik. Ennek ugyanis komoly – és egyre növekvő – hatása van a lakossági 

energiafogyasztásra, valamint az energiamegtakarítási beruházások alakulására. 

 

2.2.5.6. A magyar lakosság energiával kapcsolatos attitűdjei 

Schäfferné (2008, 124-125. o.) kutatást végzett a hazai lakosság energiával kapcsolatos 

attitűdjeire vonatkozóan. Az eredményei alapján elmondható, hogy az energiatakarékos 

tevékenységek esetében a nem, az életkor, az iskolai végzettség, a vagyoni helyzet és 

településtípus alapján mutatkoznak nem szignifikáns, gyenge mértékű különbségek, azaz:  

 A nők energiatakarékos tevékenységet szívesebben végeznek, mint a férfiak.  

 A 40 év felettiek inkább hajlamosak/hajlandóak spórolni a vízzel, a fűtéssel és az 

árammal, azonban a 40 év alattiakat mindezek nemigen érdeklik.  

 50 év felett gyakrabban fordul elő, hogy alacsony fűtési hőmérséklet mellett melegebb 

öltözködéssel védekeznek a hűvös ellen. E korosztályt jellemzi leginkább az is, hogy a 

villanyt nem működtetik feleslegesen.  

 Az energiatakarékossággal összekapcsolható mögöttes motivációk és attitűdök vizsgálata 

során a 40 év felettiek ugyan nem szignifikáns mértékben, de láthatóan nagyobb 

mértékben érzik igaznak magukra nézve mind a környezetvédelemmel, mind pedig a 

megtakarítással kapcsolatos motivációkat. Ugyanez a korosztály az 
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energiatakarékosságot a környezetszennyezés csökkentésének hatékony módjaként 

tekinti. 

 Végzettség tekintetében a következő eredmények születtek. Mosogatásnál a vízzel, 

hűvösebb időben a fűtéssel elsősorban a maximum 8 általánost végzettek 

takarékoskodnak. Jellemző a felsőfokú végzettségűek közönye a mosogatás módjával, a 

nem használt helyiségekben a villany leoltásával és a stand-by funkció 

energiapazarlásával kapcsolatban. 

 A vagyoni helyzet úgy tűnik nincs szignifikáns hatással a villamos árammal való 

takarékoskodásra (nem használt villany leoltása). Mosogatásnál és fürdésnél a vízzel, 

hűvösebb időben a fűtéssel a szerényebb körülmények között élők takarékoskodnak. 

Ugyanezek a tevékenységek nem jellemzőek a felső jövedelmi kvartilis tagjait, hiszen az ő 

anyagi helyzetük megengedi, hogy ne figyeljenek oda az energiatakarékosságra. 

 A településtípus mindegyik energiatakarékos tevékenységre hatással van. A fővárosban 

élők törődnek legkevésbé a víztakarékos mosogatással és a stand-by funkcióval. Fürdés 

tekintetében a 2.000 lakos alatti kistelepülésen élők a legtakarékosabbak. A 2-10.000 

lakosú településeken élők mind a vízzel, mind pedig a villamos árammal szívesen 

takarékoskodnak. 

 

2.3. AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG ÉRTELMEZÉSE ÉS VIZSGÁLATA A FENNTARTHATÓ 

FEJLŐDÉS SZEMSZÖGÉBŐL  

Az energiamegtakarítás egyik legfőbb hajtóereje a fenntarthatósági követelményekkel 

kapcsolatos, miszerint csökkenteni kell az energiaforrások felhasználását és az 

üvegházhatású gázok kibocsátását. A fenntartható fogyasztás koncepciója kimondja, hogy a 

jelen generáció szükségleteit oly módon elégítésük ki, amely nem veszélyezteti a jövő 

generáció szükségleteinek a kielégítését (World Commission on Environment and 

Development, 1987).  

A fenntartható fejlődés általános követelményeit Kerekes és Szlávik (2001) az alábbiak 

szerint összegezte: 
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 a megújuló természeti erőforrások felhasználásának mértéke kisebb vagy megegyező 

legyen a természetes vagy irányított regenerálódó képességük mértékével, 

 a hulladék keletkezésének mértéke kisebb vagy megegyező legyen a környezet 

szennyezésbefogadó képességének mértékével, melyet a környezet asszimilációs 

kapacitása határoz meg, 

 a kimerülő erőforrások felhasználási ütemét részben a kimerülő erőforrások a megújuló 

erőforrásokkal való helyettesíthetősége, részben a technológiai haladás határoz meg.  

Az alábbiakban a fenntartható fejlődés megközelítésében vizsgálom azokat a területeket, 

ahol a leginkább változás szükséges, illetve várható a változás. A változások kiindulópontjai 

leginkább állami ösztönzések révén jöhetnek létre, azonban a cél olyan ösztönzőrendszer 

kiépítése, amely hosszú távon piaci alapon is életképes.  

 

2.3.1. A fenntartható fejlődés elvének integrálása az energiaszektorba 

Az energetikai területet jellemző indikátorok köre meglehetősen széles. Kuti et al. (2006) 

számos nemzetközi szervezet és kutatócsoport által készített átfogó jelzőszámkészletet 

vizsgált, melynek az eredményét témám szempontjából relevánsnak tartok idézni, és a 

következőkben tekintem át.   

Az ENSZ Gazdasági és Társadalmi Ügyek Osztálya (UN DESA) 1994-ben egy 58 indikátorból 

álló csomagot ajánlott, melyben csak három indikátor kapcsolódott az energiához. A 

közelmúltban öt nemzetközi szervezet (Nemzetközi Atomenergia Ügynökség, Európai 

Környezeti Ügynökség, Eurostat, UN DESA, Nemzetközi Energia Hivatal) egy 30 indikátorból 

álló, kifejezetten a fenntartható energetikai fejlődés indikátorkészletét adta közre egy hosszú 

távú kutatás eredményeként. Az indikátorkészletet mutatja be a 2.5. táblázat. A 

jelzőszámkészletből kitűnik, hogy az energiaproblémát a fenntarthatóság mindhárom 

dimenzióját figyelembe véve kívánták megközelíteni. Az indikátorkészletet azonban teljes 

egészében egyetlen eddig készített stratégia sem alkalmazza. Legritkábban a társadalmi 

összefüggések általános és számszerű bemutatása hiányzik. A stratégiák inkább az olyan – a 

statisztikai kiadványokban is megtalálható – gazdasági és környezeti mutatókat alkalmaznak, 

mint az energiaintenzitás (a felhasznált energia aránya a GDP-hez), az energiakínálat nettó 
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importhányada, az egy főre jutó energiafogyasztás, az energiaadók bevétele, az energiaadók 

bevétele a GDP százalékában, az elsődleges energiaforrások szerkezete stb.  

2.5. táblázat: A fenntartható fejlődés energia-indikátorai. Forrás: (Vera – Langlois, 2006, 3. o.) 

Terület Energia-indikátorok 

Méltányosság  

Hozzáférhetőség 
 

Az elektromosság vagy kereskedelemi elektromosság nélküli háztartások 
(vagy népesség) aránya, vagy amelyek erősen függenek a nem 
kereskedelmi energiától. 

Megfizethetőség Az energiahordozókra és elektromosságra költött jövedelem aránya a 

háztartások összes jövedelmében. 

Egyenlőtlenségek A lakossági energiafogyasztás az egyes jövedelmi csoportok esetében és a 

megfelelő energiahordozó-szerkezet. 

Egészség  

Biztonság Az energiahálózat által termelt egységnyi energiára jutó halálos balesetek. 

Fogyasztási és termelési minták  

Összes fogyasztás Egy főre jutó energiafelhasználás. 

Általános termelékenység A GDP egységére jutó energiafelhasználás. 

Kínálati hatékonyság Az energiaátalakítás és elosztás hatékonysága. 

Termelés A tartalékok és a termelés aránya. 

Az energiaforrás készletek és a termelés aránya. 

Végső felhasználás Ipari energia-intenzitások. 

Mezőgazdasági energia-intenzitások. 

A szolgáltatás/kereskedelem energiaintenzitásai. 

Háztartási energia-intenzitások. 

Szállítási energia-intenzitások. 

Diverzifikáltság 
(energiaszerkezet) 

A különböző energiahordozók aránya az energiában és az 

elektromosságban. 

A nem-szén alapú energia aránya az energiában és az elektromosságban. 

A megújuló energiák aránya az energiában és az elektromosságban. 

Árak A végső energiafelhasználás árai energiahordozónként és szektoronként. 

Biztonság  

Import Nettó energiaimport függőség. 

Stratégiai energiakészletek Kritikus energiahordozó készletek arány a megfelelő energiahordozó 
fogyasztásában. 

Atmoszféra  

Éghajlatváltozás Az energiatermelés és -fogyasztás üvegház-gáz kibocsátása egy főre és a 
GDP egységére. 

Levegő minőség A levegőszennyező anyagok koncentrációja a városi területeken. 

Az energiarendszer levegő szennyező-anyag kibocsátásai. 

Víz  

Vízminőség Az energiarendszer folyékony szennyezőanyag kibocsátásai. 

Szárazföld  

Talajminőség Talajterület, ahol a savasodás meghaladja a kritikus terhelést. 

Erdő Az energiafelhasználás okozta erdő terület csökkenés aránya. 

Szilárdhulladék termelés és 
kezelés 

A megfelelően kezelt szilárd hulladékok aránya. 

A termelt energia egységére jutó szilárd radioaktív hulladék. 

A kiotói szerződés a háztartások energiafelhasználását sem hagyja figyelmen kívül. A 

fenntarthatósági követelményeket figyelembe véve, a britt kormány – a fenntartható 

fejlődés stratégiájában - fejlesztett ki nemzeti mérőszámokat, melyek elsősorban a 
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környezeti, gazdasági és társadalmi szektorokban biztosítják a mérés lehetőségét (Szigeti, 

2006a). A lakossági energiafelhasználás mérésére a következő mérőszámok alkalmasak: 

energiaforrás használat, energiaellátás, vízhasználat (UK Goverment Sustainable 

Development Strategy, 2005). 

 

2.3.2. Visszapattanó hatás 

A gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy az egyes beruházások megvalósulása révén 

előálló energiahatékonyság javulás következtében nem feltétlenül csökken az összesített 

energiafelhasználás, vagy nem az elvárt mértékben.  Ez a hatás a szakirodalomban 

visszapattanó hatásként ismeretes, melyet érdemes megvizsgálni a lakossági 

épületenergetikai beruházások esetében is. Célom, hogy ebben az alfejezetben gyakorlati és 

szakirodalmi példák idézésével rámutassak az ezzel kapcsolatos problémákra.  

Kiindulási pontként feltételezhető, hogy amennyiben egy adott fogyasztói szükségletet vagy 

igényt kevesebb energia felhasználásával elégítünk ki, nemcsak egyéni szinten takarítunk 

meg energiát és költséget, hanem társadalmi szinten is megtakarítás mutatkozik, mivel az 

energiafelhasználással járó negatív externáliák6 szintje is csökken. Az externáliák 

közgazdasági elmélete mellett a menedzsment elmélet un. win-win (mindkét érintett fél 

nyer) megközelítése szempontjából is értelmezhető a probléma. 

Erre mutat rá az úgynevezett win-win-win helyzetként Csutora – Kerekes (2004, 30. o.) is. Az 

energiahatékonyság javulásával párhuzamosan jelentkező win-win-win7 előnyként említhető 

a példa, miszerint korszerűbb fűtési rendszerrel ellátott és szigetelt épületek esetében 

alacsonyabb energiaszámlákra számíthatnak a beruházó lakosok, alacsonyabb károsanyag 

kibocsátás terheli a természetet és megvalósuló beruházások a vállalat számára biztosítja az 

üzletet. A visszapattanó hatás elemzésekor azt is vizsgálni érdemes, hogy az adott innovációk 

ténylegesen elvezetnek-e az energiafogyasztás kívánt mértékű csökkenéséhez (Harangozó, 

2009).  

                                                 
6
 Externáliák (külső gazdasági hatások): egy személy vagy vállalat törvényes tevékenységének véletlen 

mellékhatása egy másik személy vagy vállalat profitjára vagy jóléti szintjére. (Mishan, 1982, 137. o.) 
7
 Win-win-win: Fenntartható fejlődést szolgáló üzleti stratégia, mely egyidejűleg biztosít előnyt a vállalatnak, a 

fogyasztóinak és a környezetnek. (Elkington, 1994) 
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A visszapattanó hatás esetünkben arra utal, hogy az energiahatékonyság javulásával az 

energiaforrás kereslete és felhasználása – ceteris paribus8 azaz minden más feltétel 

változatlansága esetén – inkább megnő, mivel az egységnyi energiafogyasztás olcsóbbá válik 

olcsóbbá válik. A visszapattanó hatás eredményeként a javuló energiahatékonysággal egy 

időben az összes energiafelhasználás ennél kisebb mértékben csökken, vagy esetleg teljesen 

eltűnik, és paradox módon a fogyasztás növekedésével jár együtt. Ezt érzékelteti a Jevons-

paradox (Jevons, 1865).  

A visszapattanó hatásnak három fajtáját különbözteti meg a szakirodalom (pl.: Greene, 1999; 

Dimitropoulos - Sorrel, 2006, 3. o.), melyeket most épületenergetikai példákon (Harangozó, 

2009) keresztül mutatok be. 

1. Közvetlen visszapattanó hatás: 

Az energiamegtakarítás következményeként az alacsonyabb fajlagos költségek miatt 

megnő a fogyasztás. Példaként említhető a lakások energetikai célú felújítása (nyílászáró 

csere, fűtéskorszerűsítés, épületszigetelés stb), mely során valóban elérhető akár 20-

40%-os költségmegtakarítás is. Ez abban az esetben érvényesül, ha a korábban a huzatos 

17 °C-ra felmelegített lakást továbbra is 17 °C-ra melegítik fel. A tapasztalatok azt 

mutatják, hogy ilyenkor inkább a 22-23 °C-ra emelik a lakók a komfortigényüket. Ebben 

az eseten a megtakarítást felemésztheti a fogyasztás növekedése. Frondel et al. (2008; 

145-163) szerint a közvetlen visszapattanó hatás nagyságát az elhanyagolható mértéktől 

100%-nál nagyobbra is becsülik, utóbbi esetben az energiamegtakarítást túlkompenzálja 

a fogyasztás növekedése.  

2. Közvetett visszapattanó hatás: 

Ez a hatás akkor jelentkezik, ha a növekvő energiahatékonyság eredményeként 

megtakarított pénzösszeget más, szintén jelentős negatív externáliával járó termék vagy 

szolgáltatás megvásárlására fordítják. Például ha a lakossági energiafogyasztási költségek 

alacsonyabbak, akkor a megtakarítást a család utazásra fordíthatja. Ebben az esetben a 

háztartási energiamegtakarítás közvetve a közlekedés (pl. gépkocsi használat) 

energiafelhasználásnak növekedéséhez vezet.  

3. Általános egyensúlyi hatás: 

                                                 
8 Ceteris paribus: a keresett mennyiség fordítottan arányos az árral. (B. Tollison, D. Tollison, 1992) 
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Amennyiben a gazdaság egyes területein javul az energiahatékonyság, abban az esetben 

bizonyos területek termékei és szolgáltatásai fajlagosan olcsóbbá válnak. Ez a teljes 

gazdaságban a kereslet-kínálat törvényének megfelelően számos más területre is 

hatással bír, és a gazdaság egészét tekintve eltörpül az energiamegtakarításban elért 

eredmény.   

A legtöbb elemzés csak a közvetlen visszapattanó hatás nyomon követésére terjed ki, a többi 

hatás nagyságára vonatkozóan még becslés is alig található. Gottron (2001) a 2.6. 

táblázatban foglalta össze az általa azonosított, háztartási energiafelhasználás egyes 

területein megvalósított innovációk hatásait az USA-ban. 

2.6. táblázat: Háztartási energiafogyasztásban mért visszapattanó hatások mértéke és tanulmányok 

száma. Forrás: (Gottron, 2001) 

Háztartási energiafelhasználás 
területe 

Visszapattanó hatás mértéke Tanulmányok száma 

Fűtés 10-30% 26 

Hűtés (klíma) 0-50% 9 

Melegvíz előállítás 10-40% 5 

Világítás 5-12% 4 

A visszapattanó hatás mértéke 0-50% között alakult a vizsgált esetekben. Megjegyzendő, 

hogy a vizsgálat olyan országban (USA) történt, ahol bizonyos termékek használata jóval 

nagyobb múltra tekint vissza. Például a klímakészülékek használata a hazai háztartásokban 

még csak most kezd elterjedni, míg a vizsgálat helyszínét képviselő Egyesült Államokban már 

régóta jelen van. Harangozó (2009) szerint feltételezhető, hogy Magyarországon a 

visszapattanó hatás mértéke ebben a termékkategóriában jóval 100% felett lesz.  

 

2.3.3. Fenntarthatósági kritériumok az energiaszektorban 

A fenntartható fejlődés követelményei szempontjából Harangozó (2009, 7. o.) az alábbi 

kihívásokat gyűjtötte össze, melyekkel a hazai energiapolitikának meg kell megküzdenie: 

 Növekvő hazai energiafogyasztás, 

 Jelentős importfüggőség, 

 Ellátásbiztonság megteremtése, 

 Fosszilis energiahordozók árainak tendenciaszerű emelkedése, 
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 Klímaváltozás/környezeti kihívás, 

 EU energiapolitikájához való alkalmazkodás. 

A fenti kihívásokra válaszként az alábbi megoldások kerülnek szóba a napi 

energiapolitikában: 

 Kapacitásnövelés (új erőművek építése, tárolók, elosztóhálózat fejlesztés), 

 Energiahatékonyság javítása, energiatakarékosság ipari és lakossági szinten, 

 Megújuló energiahordozók nagyobb arányú felhasználása. 

Az Energy Design Update (2007, 11-12. o.) tanulmánya rámutat, hogy az állami 

energiahatékonyságot javító programokban a visszapattanó hatások a legtöbb esetben 

figyelmen kívül maradnak. Gottron (2001) arra hívja fel a figyelmet, hogy a visszapattanó 

hatás jelenléte miatt az állami energiamegtakarítási beruházások támogatásának 

létjogosultsága is megkérdőjelezhető.   

 Az energiamegtakarítási beruházások támogatása esetén a meglévő energiafogyasztást 

csökkentjük, új erőmű építése esetén a további fogyasztást ösztönözzük. „A fel nem 

használt energia a legtisztább energia”.  

 Az erőműépítés tovagyűrűző hatásaként munkahelyek jönnek létre. Azonban a 

munkahelyek száma erőművek esetén lényegesen alacsonyabb, mint amennyi a 

lakossági energiamegtakarítási projektek (nyílászáró csere, szigetelés, fűtési és hűtési 

rendszer korszerűsítése stb.) során jelentkeznek, ez utóbbi nagyobb munkaerő-intenzív 

hatással bír.  

 

2.3.4. Fenntartható energiagazdálkodás 

A fenntartható energiagazdálkodás alapvető fontosságú terület napjainkban, amelynek 

lényeges – de nem egyetlen – összetevője az energiatakarékosság, ezen belül a lakossági 

energiatakarékosság. A következőkben Dinya (2010a) munkája alapján értelmezem a 

fenntartható energiagazdákodás fogalmát és annak tartalmi keretét. „A fenntartható 

energiagazdálkodás az energiatermelést, -tárolást, -szállítást, -felhasználást komplex 

folyamatának (vertikumának) társadalmi, gazdasági és ökológiai szempontokat integráló 
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megvalósítása, a klasszikus energiagazdálkodás fenntartható fejlődésbe illeszkedő 

átalakítása.”  

A fenntartható energiagazdálkodás egyik fontos területe az ökoenergetika (a megújuló 

erőforrásokra alapuló energiavertikum tevékenységeinek rendszere), ám a fenntartható 

energiagazdálkodás részeként kell kezelni a klasszikus (nem megújuló) energiaforrásokat is, 

mert a teljes mértékű kiváltásuk csak hosszútávon lehetetséges. Ezzel összefüggésben 

említendő meg a nem megújuló energiaforrások ún. tiszta (tehát környezetbarát) és a 

jelenleginél jóval hatékonyabb technológiákra való átállást. Mindezek határozzák meg a 

fenntartható energiagazdálkodás komplex rendszerét (2.15. ábra), amelyben a különféle 

energiaforrások mellett további számos fontos összetevő szerepel: 

 Ellátási lánc: az energiahordozók kitermelésének, feldolgozásának és az 

energiatermelés melléktermékeinek logisztikai kezelésén, valamint az energia 

hatékonyabb tárolásának megoldásán túl kezelni kell az időszakos (nap-, szélenergia) 

és a szezonális (biomassza-termelés) ingadozásokat, és az energiafogyasztás 

ingadozásainak kihívásait is. Ráadásul a jövőben lehetőleg kialakuló ún. osztott 

(decentralizált) energiahálózat alapvetően eltér a mai globális, koncentrált 

hálózatoktól. 

 Energiahatékonyság: legtisztább energia az, amit nem kell megtermelni – vagyis amit 

meg lehet takarítani (az ún. negajoule). Szakirodalmi kalkuláció szerint az 

energiatakarékossági potenciál a fejlett országokban 20–25%, a kevésbé fejlettekben – 

így hazánkban is – 30-35% (Greenpeace International, 2007). 

 Játékszabályok: ma még a formális jogszabályi előírások, illetve piaci szabályozók – 

támogatások, korlátozások, kötelezettségek és elvonások – rendszeréről elmondható, 

hogy részint hézagos, részint ellentmondásos. Nemzetközi, nemzeti és helyi szinten is 

sok összehangolt lépésre van szükség, hogy a befolyásos, ellenérdekű lobbykkal 

szemben egy konzisztens, a fenntartható energiagazdálkodást támogató 

játékszabályrendszer jöhessen létre. Mindehhez szervesen hozzátartozik az informális 

játékszabályok rendszere is (azaz a társadalmi értékrend az energiafogyasztási 

szokásokban), amelynek megváltoztatása nélkül kevés az esély fenntartható 

energiagazdálkodás megvalósítására. 

http://www.matud.iif.hu/2010/08/03.htm#2. ábra
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 Integrált értéklánc: „a fenntarthatóság csak akkor valósulhat meg, ha az energetikai 

ágazat (és általában a komplett gazdaság) szereplőinek összetett értékalkotó 

tevékenységében (az ún. értékláncban) integráltan kapcsolódnak össze a primer és a 

szekunder energiatermelés, valamint az energiafogyasztás szereplői.”  

A fenti gondolatokat összefoglalva érzékelhető, hogy a fenntartható energiagazdálkodás 

rendszere komplex, és csak hosszú távon és globálisan összehangolt erőfeszítéssel 

valósítható meg. 

 

2.15. ábra: A fenntartható energiagazdálkodás rendszere. Forrás: (Dinya, 2010a) 

 

2.3.5. Az (fenntartható) energiafogyasztás mérése 

Az EU-ban számos, a fenntartható fogyasztás ösztönzésére, környezetbarát életmód 

elősegítésére szolgáló eszköz került bevezetésre és energetikai termék került támogatásra az 

utóbbi években. Az épületenergetika területén elsősorban a napkollektorok, napelemek, 
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hőszivattyúk, energiatakarékos világítástechnikai megoldások, kondenzációs kazánok stb. 

említhetők meg. Az épületenergetikához kapcsolódóan pedig számos termékkör tartozik 

ebbe a kategóriába: szigetelés, árnyékolástechnika, nyílászárók, falazat stb.  

A fenntartható fogyasztás jelenleg formálódó európai uniós modellje együttesen kezeli a 

nyugat-európai és kelet-közép-európai folyamatokat. A célok elérése érdekében a következő 

tényezők kiemelt szereppel bírhatnak (Szirmai, 2009, 43. o.): 

 jelenleginél lényegesen kevesebb erőforrás felhasználása, 

 életminőség javítás (energia esetén komfortérzet) kevesebb társadalmi és környezeti 

hatás révén, 

 fenntartható termékekre és szolgáltatásokra vonatkozó szabályozások szigorítása.  

Közép-Európában relatíve több természeti érték található, a gazdaság kisebb ökológiai és 

környezeti károkat okoz, és a társadalom is sokkal közelebb áll a fenntarthatósághoz, 

miközben a környezettudatosság és a környezetvédelem sokkal fejletlenebb, mint Nyugat-

Európában (Tóth, 2000, 3-4. o.). 

Az egyes országok fogyasztásának környezeti hatásait az ún. „ökológiai lábnyom”9 mérésével 

lehet összehasonlítani. Magyarország ökológiai lábnyomának jelentős részét az 

energialábnyom teszi ki, mely a fejlett országokra is jellemző tényező (van den Bergh - 

Verbruggen, 1999, 69-71. o.). A lábnyom méretének csökkenésére történő törekvéseknek az 

energialábnyomra kellene koncentrálniuk, mely elsősorban a megújuló energiaforrások 

energetikai célú hasznosításának minél szélesebb körű elterjedésével lenne megoldható 

(Pappné, 2004, 7. o.). Pappné számításai szerint hazánkban nagyjából 0,3 ha/fővel csökkenne 

az ökológiai lábnyom, ha a jelenlegi fosszilis energiahordozó-felhasználás 12%-át megújuló 

energiaforrásokkal lenne helyettesítve. Az Európai Unió energiapolitikájának egyik fontos 

célkitűzése, hogy 2010-re az összes energiafelhasználásból a megújuló energiaforrásoknak 

12%-kal kell részesednie (Szergényi, 2001, 35-41. o.). Bár hazánk célkitűzése 2012-re csupán 

7,2%. A 0,3 ha/fő értékcsökkenés világviszonylatban a jelenlegi globális ökológiai deficitet –

                                                 
9
 Ökológiai lábnyom [Eric Krause]: egy hektárban megadott értéket takar, amely kiszámítása során 

meghatározható egy adott embercsoport tevékenysége során felhasznált, illetve leadott energiát és anyagokat. 

A számítás eredménye megadja, hogy hány hektár földre és vízfelületre van szükség az adott folyamatok 

fenntartásához. (http://tavoktatas.kovet.hu/okolabnyom.html) Hivatkozza: (Pappné, 2004).  
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0,4 ha/fő-ről –0,1 ha/fő-re csökkentené. Ez azt feltételezi, hogy a jelenleg használt fosszilis 

energiahordozók 12%-os arányának megújuló energiaforrással való helyettesítése minden 

országban hazánkéhoz hasonló csökkenést okoz az egy főre jutó ökológiai lábnyomban 

(Pappné, 2004, 7. o.). Az egy főre eső ökológiai lábnyom mutatóit, összetevőit összegzem a 

2.7. táblázatban. Más szakirodalmak (Living Planet Report (LPR) 2010: WWF, Londoni 

Zoológiai Társaság, Global Footprint Networkkel) ettől eltérő ökológiai lábnyom méretet 

állapítanak meg. Egy 2007-es összesítés alapján Magyarország ökológiai lábnyoma csupán 3 

ha/fő. 

2.7. táblázat: Az egy főre eső ökológiai lábnyom Magyarországon 2001. Forrás: (Magyar Statisztikai 

Évkönyv, 2001; Mezőgazdaság Statisztikai Évkönyv, 2001; Külkereskedelmi Statisztikai Évkönyv, 

2001). Hivatkozza: (Pappné, 2004, 6. o.) 

Az egy főre eső lábnyom 

Tényezők 
Lábnyomkomponensek 

Egyenértékűségi faktor 
Ökológiai lábnyom 

ha/fő ha/fő 

Beépített terület  0,15  2,8  0,42  

Fosszilis energia  2,7  1,1  2,97  

Szántó  0,47  2,8  1,32  

Legelő  0,24  0,5  0,12  

Erdő  0,12  1,1  0,13  

Halastó  0,0032  0,2  0,00064  

Teljes használt  3,67  4,95  

Lényeges a fenntartható energiafogyasztást meghatározó tényezők áttekintése is. A 2.8. 

táblázatban a szakirodalom alapján mérhető és jelentős környezeti hatásokkal járó 

háztartások által fogyasztott energia elemei találhatók. Az energiafogyasztás fenntarthatóvá 

tétele a kor komoly kihívása. Az energiafogyasztást kiváltó okok, befolyásoló tényezők 

számos összetevőből állnak, melyeket a fenntarthatóság elvei szerint kell a jövőben alakítani, 

hogy megfeleljenek a fenntartható energiafogyasztás követelményének.  

2.8. táblázat: A fenntartható energiafogyasztás elemei, meghatározó tényezői és környezeti hatásai. 

Saját szerkesztés. Felhasználva: (Szirmai, 2009, 51. o.) 

Fogyasztás Befolyásoló tényezők Tényezők összetevői, jellemzői Környezeti hatás 

Háztartások 
energia-
fogyasztása, 
vízfogyasztás 

Biológiai tényezők 
Demográfiai tényezők 
Társadalmi tényezők 
Technológiai és 
infrastrukturális tényezők 
Gazdasági tényezők 
Háztartások összetétele 
Használati szokások 
A kereslet sokszínűsége 

Komfortérzet, hőigény 
Életkor, iskolai végzettség stb. 
Kultúra, szociális háttér 
Energiaforrások rendelkezésre állása, 
energetikai rendszerek kiépítettsége 
Jövedelem, termékek árai, energiaár 
Mérete, szereplők, értékek, prioritások 
Magatartás, attitűd, érzelmi kötődés 
Termékek elérhetősége, felhasználása 

Levegőszennyezés 
Talajszennyezés 
Ellátási nehézségek 
(például: fosszilis 
energiaforrások 
szűkössége) 
Klímaváltozás 
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2.3.6. A fogyasztási szokások átalakítása 

A legtöbb fogyasztási szokás szembesíthető a fenntarthatóság kritériumaival (Kósi – Valkó, 

2006, 281. o.). Harangozó (2009, 13. o.) a következő megállapításokat tette a 

fenntarthatósággal összhangban lévő energiafogyasztási szokások kialakítására és 

követelményeire: 

 Kialakítása hosszadalmas, mivel a társadalomban sok esetben éppen ellenkező irányú 

erők hatnak (például: akciós klímaberendezés). 

 Környezeti nevelésre az államnak nagyobb hangsúlyt kell fektetnie a jövőben, hogy a 

jövő generációi szemében a teljes értékű élethez minél kisebb mértékben legyen 

szükség az energiafogyasztás folyamatos növelésére. 

 A környezeti nevelésbe a kisebb közösségek szerepét is növelni kell (például család), 

mert a fogyasztás növelésében érdekelt gazdasági szereplőktől nem várható el 

eredményesen ez a feladat teljesítése. 

 Egy környezettudatos fogyasztótól jobban elvárható, hogy az energiamegtakarításból 

származó jövedelem-többletét ne egy másik energia-intenzív termék vagy szolgáltatás 

további fogyasztására költse. 

 

2.3.7. A fogyasztói magatartást a fenntarthatósági követelmény irányába befolyásoló 

eszközök, tapasztalatok 

A fenntartható fogyasztást10 megjelenítő fogyasztói magatartást befolyásolni képes 

nemzetközi és hazai eszközöket és tapasztalatokat gyűjtötte össze Szirmai (2009, 53-58. o.) 

az OECD (2008) által kiadott Promoting Sustainable Consumption című kiadvány alapján, 

melyek közül az európai energiafogyasztásra vonatkozóakat ismertetem az alábbiakban: 

 Adók bevezetése. Például: Dániában, Svédországban, Finnországban, Norvégiában 

széndioxid adó. 

                                                 
10

 „Az alapvető szükségletek kielégítésére és az életminőség javítására irányuló szolgáltatások és termékek 

használata, miközben a természeti erőforrások és mérgező anyagok használata, ezzel együtt a hulladék és 

mérgezőanyag kibocsátása minimálisra csökken azzal a céllal, hogy a jövő generációinak szükségleteit ne 

veszélyeztesse” (Oslo, 1994). 
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 Háztartásokat célzó ösztönzők és kedvezmények. Például: Kanadában az 

energiatakarékos lakáshoz nyújtott támogatások. Ez a támogatási forma a háztartások 

jövedelmi helyzetből fakadó adottságait is feltételezi.  

 Kommunikációs rendezvények és kampányok a fogyasztói magatartást befolyásolni képes 

eszköz. Például: Japánban a CO2 kibocsátás csökkentése, Új-Zélandon „A nagy takarítás 

napja”, Magyarországon a KEOP keretében kiírt pályázat, mely a fenntartható életmódot 

és ehhez kapcsolódó viselkedésmintákat ösztönző kampányokat támogatja. 

 Reklámok, melyek fogyasztásra úgy ösztönöznek, hogy közben hangsúlyozzák annak 

helyes és mértékletes voltát. Magyarországon a Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium megbízásából készülnek ilyen jellegű reklámok, melyek a környezettudatos 

magatartásra is felhívják a figyelmet.  

 Az OECD tagállamok többségében az oktatási rendszer minden szintjén lehet találkozni a 

fenntartható fejlődés fogalmával, elemeivel és ezek részeként jelenik meg a 

tananyagokban a fenntartható fogyasztás kérdésköre is. Európai Unióban a helyes 

energiahasználatot célzó oktatást céloztak meg. Magyarországon a DOLCETA program11 

(www.dolceta.eu) keretében a fenntartható fogyasztáshoz kapcsolódó oktatási anyagot 

hozták létre, mely magában foglalja többek közt a háztartás költségvetési és 

energiahatékonysági területeket.  

 Önkéntes címkék és védjegyek célja, hogy a környezetre kevésbé káros termékek 

vásárlását ösztönözzék, erről a vevőket tájékoztassák. Ezzel járulva hozzá a környezet és 

az energiaforrások védelméhez. 

 

2.4. LAKOSSÁGI ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI BERUHÁZÁSOK PIACÁNAK MIKROSZINTŰ 

VIZSGÁLATA 

Az épületenergetikai piac jellemzőinek feltárásához elengedhetetlen a piac sajátosságainak 

vizsgálata, a főbb résztvevők (vevők és vállalkozások) azonosítása és jellemzése, a piaci 

kereslet (szükségletek és igények) és a kínálat (termékek, technológiák) meghatározása. A 

                                                 
11

 A DOLCETA program EU program keretében megvalósuló online fogyasztói oktatási rendszer. 

(www.dolceta.eu).  
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következőkben e szempontok alapján elemzem a lakossági épületenergetikai piacot, amihez 

az információkat részben szekunder forrásokból, részben a mélyinterjúk révén nyertem. A 

mélyinterjú kérdéseket az 1.b melléklet tartalmazza. Az információkat célirányosan 

rendszerezetem és értékeltem. 

 

2.4.1. Legfőbb piaci szereplők: eladók és vevők 

Eladó alatt értjük az épületenergetikai piacon mindazon szervezeteket, akik energia 

megtakarítást elősegítő áru és szolgáltatás mennyiséget adott időpontban, adott áron 

eladásra ajánlanak. Az eladók többségükben olyan mikro- és kisvállalkozások, amelyek 

kifejezetten e területre szakosodtak, többségükben gyártói, tervezői, forgalmazói és 

kivitelezői szerepkört töltenek be a piacon.  

Vevő alatt értjük azon fizetőképes szervezeteket vagy egyéneket, akik az épületenergetikai 

piacon energia megtakarítást elősegítő és/vagy komfortérzetet növelő árut (terméket vagy 

szolgáltatást) szándékoznak vásárolni.  

Az energiamegtakarítási beruházásban érdekelt vevői piac három fő szegmensre bontható a 

vevők és a jellemzőik alapján (lásd 2.9. táblázat). A vevők számára azonos a cél, azonban 

eltérő motivációval és pénzügyi forrásokkal rendelkeznek. Ez az épületenergetikai 

vállalkozások számára azért fontos, hogy meghatározzák miként érdemes az egyes 

célcsoportokhoz közeledni, a projekt várhatóan miként zajlik le, milyen speciális felmerülő 

problémákkal lehet találkozni az egyes piacokon. Az egyes célcsoportok eltérő módon tudják 

a beruházáshoz szükséges forrásokat előteremteni. A jogi környezet miatt pedig a 

vállalkozások számára az egyes piacokra való belépés korlátjai is eltérőek. A különbségek 

azonosítása elengedhetetlen az egyes piacokon érvényes mechanizmusok megértéséhez. 

Dinya és társai (2006b) fenntartható energiagazdálkodási kutatásainak tapasztalatai azt 

sugallják, hogy „a professzionális tájékozottság hiánya nemcsak a lakossági, de a közüzemi és 

a vállalati szférában is fennáll (ha csekélyebb mértékben is), vagyis a problémák között az 

ebből fakadó következmények ennél a két szféránál is jelentkezhetnek. A piaci szereplők 

viszonya emiatt némileg aszimetrikus, a vevők hátránya (kiszolgáltatottsága) érzékelhető az 

eladókkal szemben”. Az épületenergetikai piacot a továbbiakban kizárólag a lakossági piac 
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szemszögéből vizsgálom, ahol a vállalkozások közti „tiszta verseny” érvényesülésének 

feltételei a leginkább teljesülni tudnak.  

2.9. táblázat: Energia megtakarítási beruházások vevői és jellemzői. Forrás: (Bíró-Szigeti, 2009a) 

(„Vállalkozások marketingtevékenységének feltárása” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

Vevők Szervezeti Lakossági 

Közületi Vállalati (ipari) 

Célok Működési és fenntartási 
költségek csökkentése 

Működési és fenntartási 
költségek csökkentése 

Fenntartási költségek csökkentése 

Komfortnövelés - közösségi 
érdekek  

Komfortnövelés – 
alkalmazotti és vevői érdekek 

Komfortnövelés – saját érdekek 

Példamutatás (EU elvárás) Környezettudatosság Presztízs szempont 

 Társadalmi felelősségvállalás Környezettudatosság 

Jellemző 
források 

Állami forrás  Önerő Önerő 

Pályázat Pályázat Pályázat 

Önerő ESCO Hitel, ESCO 

Ajánlatok 
beszerzése 

Közbeszerzési pályázat kiírása Ajánlatkérés Ajánlatkérés 

Pályáztatás 

Projekt / 
beruházás 
menete 

A beruházónak először meg 
kell pályáznia a munkát, majd 
a pályázat elnyerése esetén 
lesz lehetősége/érdeke 
részletes kivitelezési tervek 
elkészítésére. A közbeszerzési 
eljárások hátrányos jellemzője, 
hogy a szükséges 
munkálatokat előre 
meghatározott összegből kell 
megvalósítani, így a 
beruházónak kell az árfolyam 
ingadozásból és a kivitelezés 
során fellépő kockázatokat 
viselnie. A közbeszerzési 
munkákra így gyakran a valós 
piaci érték feletti ajánlatok 
érkeznek, valamint erősen 
megmutatkozik a korrupció és 
a körbetartozás is. ESCO12 
jellegű beruházási forma jogi 
szempontból nehezen 
kivitelezhető közületi 
szervezetek esetén.  

1. Klasszikus árajánlat alapú 
ajánlatkérés, amikor a 
vállalati (ipari) szervezet 
keres fel több vállalkozást és 
ajánlatot kér szükséges 
munkálatokról.  
2. Egyre inkább terjedőben 
lévő másik forma, amikor a 
(ipari) szervezet pályázatot ír 
ki, de lehetőséget kínál a 
pályázatban résztvevők 
számára alapos 
terepfelmérésre, mely 
alapján a legjobb ár/értéket 
kínáló pályázót választja ki. 
Amennyiben a beruházás 
ESCO jelleggel valósul meg, 
akkor a beruházó fél 
érdekelté válik a munkálatok 
minél jobb tervezésében és 
kivitelezésében, valós 
megtakarítást eredményező 
beruházásban, és a szakszerű 
üzemeltetésben. 

A lakossági vevők klasszikus vevői 
döntéshozási folyamaton mennek 
keresztül. Ajánlatot kérnek olyan 
vállalkozásoktól, amelyek az 
információgyűjtési szakaszban 
felkeltették érdeklődésüket, majd 
vevői szegmensenként gyakran eltérő 
szempontok alapján döntést hoznak.  
1. Miután a lakossági vevők többsége 
nem rendelkezik a döntés objektív 
meghozatalához szükséges műszaki és 
gazdasági ismeretekkel, így gyakran az 
ár és a személyes benyomás alapján 
döntenek egy-egy technológia vagy 
vállalkozás mellett, összességében 
szubjektív módon.  
2. Többlakásos lakóépületek, és több-
tulajdonosú ingatlanok esetén egyre 
gyakrabban mérnöki irodáktól, 
komplex tevékenységre képes 
vállalkozóktól, gyártóktól, 
rendszergazdáktól kérnek teljes-körű, 
esetleg a finanszírozást is magában 
foglaló ESCO ajánlatot. 

Problémák  A közbeszerzési pályázatok 
jellemzői és 
rugalmatlansága miatt nem 
tud az energiahatékonyság 
szempontja 
maradéktalanul 
érvényesülni.  

 Drága. 
 Korrupció veszélye. 

 Korrupció veszélye  Az 1. esetben a vevő érdeke 
károsodhat. A nem megfelelő 
minőségű és teljesítményű 
termékek beépítése esetén nem 
valósul meg az elvárt mértékű 
energia megtakarítás, illetve kívánt 
komfortérzet. 

 Erős árverseny, mely hosszú távon 
minőségi problémákhoz vezethet.  

                                                 
12

 ESCO alapú finanszírozási forma, amikor a beruházó viseli a teljes beruházási összeget is, azonban a 
beruházás hatására létrejövő megtakarítás arányában, az üzemeltetés előre meghatározott időtartama alatt 
jutalékot kapnak, mely jutalék összege fedezi a beruházási összeget és a sikerdíjukat. 



72 

2.4.2. A szükségletek, igények és a hozzájuk kapcsolódó kereslet azonosítása  

A szükséglet hiányérzetet jelent. Az emberi szükségletek bizonyos alapvető kielégítetlenség 

esetén hiányérzetként jelentkeznek. Az igények az ilyen alapvető szükségletek konkrét 

kielégítésére irányulnak. A megfelelő (komfortos) hő érzékeléséhez és fiziológiai 

szükségletek ellátásához pedig energiaforrások felhasználása elengedhetetlen. A lakossági 

energia megtakarítás során elsőként a várható igényeket kell azonosítani, azaz azon 

háztartási energiafelhasználási pontokat, ahol az egyes épületenergetikai technológiák 

komplex alkalmazásával az energiafogyasztás és a komfortérzet optimalizálható.   

Lakossági szinten az energiafelhasználásból eredő energiaigény két nagy csoportra oszlik: 

villamos energiára és hőenergiára. Az egyes háztartásokban előforduló energiafelhasználási 

pontok azon szükségleti cselekvéseket foglalják magukba, melyek (villamos vagy hő-) 

energiát igényelnek kielégítésük során. Mindezen energiafelhasználási módokat, 

tevékenységet, és a hozzájuk kapcsolódó energiaforrást foglalja össze a 2.16. ábra.  

A kereslet egy konkrét termék iránti olyan igény, ami mögött vásárlóképesség és vásárlási 

hajlandóság áll. Itt is érvényes a szabály, hogy a vevők elsősorban nem termékeket kívánnak 

venni, hanem a szükségleteiket kielégíteni. Ebből eredően az átgondolt épületenergetikai 

tervezés során a jövőbeli szükségleti pontok azonosítására, a kívánt komfortfokozat és az 

energiafelhasználás mértékének becslésére nagy hangsúly tevődik. Az egyes szükségletek 

ugyanazon energiaforrással is kielégíthetők, a választás a „testreszabott” tervezés alapján 

dől el. Megjegyzendő, hogy normál esetben, egy-egy népességi generáció tekintetében 

energetikai termékekre vagy szolgáltatásokra irányuló jelentősebb igény új ingatlan építése 

vagy vásárlása, illetve azt követően mintegy 20-25 év múlva, a használt ingatlan felújítása 

során keletkezik. Természetesen, a fenti két alapvető igény mellett, illetve között kisebb 

mértékű javítási, vagy korszerűsítési igények is felléphetnek. 
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2.16. ábra: A háztartások általános energiafelhasználási módjai technológia és tevékenység alapján. 

Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (Glücklich, 1989; 11) 

 

2.4.3. Termékek és termékekhez kapcsolódó kínálat 

A kínálat az eladásra szánt termékek és szolgáltatások összessége adott áron. Ahhoz, hogy az 

egyes energiafelhasználási szükségletek kielégítést nyerjenek, testreszabott termékeket és 

technológiai megoldásokat elérhető áron kell kínálni. Felhasználási módjuk és helyük szerint 

háztartásonként különböző technológiai megoldások biztosíthatják a nagyobb energia 

megtakarítást és a magasabb energiahatékonysági szint elérését, valamint az energia 

megtakarításból származó bevételek és a beruházási költségek alapján a megtérülés 

időtartamát.  

Az épületenergetikai termékek az alkalmazási területük és az alkalmazott technológiák 

szempontjából a 2.10. táblázatban bemutatott nagyobb csoportokra bonthatóak - a teljesség 

igénye nélkül. A csoportosítás a következő szempontok szerint történt. Az alkalmazás célja 

kétirányú lehet. Az egyik irány az épület által felhasznált hőenergia előállítására fókuszál, és 

itt további két csoportot lehet megkülönböztetni az energiaforrástól függően illetően 

(megújuló vagy fosszilis). Ebbe a kategóriába soroltam a villamosenergia előállítására 

A háztartások általános energiafelhasználási módjai technológia és tevékenység alapon 

Hő Villamos áram 

Hőtermelő 

berendezések 

Meleg víz Meleg levegő 

 

Hideg levegő 

Fűtés 

Főzés, sütés 

Tisztálkodás Szárítás  Légkondicionálás 

 

Főzés, sütés 

Világítás 

Gépi mosás, 
mosogatás 

Mosogatás 

Elektromos 

készülék 

Fűtés 

Háztartási 
gépek 

üzemeltetése 

Épületgépészeti 
rendszerek 

berendezéseinek 

üzemeltetése 
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létrejött technológiákat, melyek lakossági célból hazánkban csak egyes tanyákon 

használatos, széleskörű elterjedése nem jellemző. A másik irány azon technológiai 

megoldásokat foglalja össze, melyek már meglévő vagy előállított energia hatékony 

továbbítását, leadását, megtartását teszik lehetővé. Az egyes termékek vagy technológiai 

megoldások közti választást az előzetes szükségletek feltárása és testre szabása alapján 

történik (például: fosszilis és megújuló energiaforrások együttes alkalmazása). A kínálat a 

világszerte kibontakozó kutatási, fejlesztési és gazdasági aktivitás nyomán egyre szélesebb. A 

termékek és technológiák köre egyre inkább képes egyénre szabott, komplett megoldásokat 

kínálni.  

2.10. táblázat: Épületenergetikai termékek és technológiák csoportosítása. Forrás: (Bíró-Szigeti, 

2009a)  

Alkalmazás célja Csoportok Termékek, technológiai megoldások 

Lokális (épület) 
villamos- és 
hőenergia 
előállításhoz tartozó 
rendszerek fő 
elemei.  
 

Fosszilis 
energiaforrásokra épülő 
épületgépészeti 
megoldások (hőenergia) 

Központi hőtermelők 
(gáz-, olaj-, szilárd tüzelőanyag tüzelésű kazánok, elektromos 
kazánok) 

Egyedi fűtőkészülékek  
(ventilátoros,- vagy ventilátor nélküli gáz, elektromos konvektorok, 
olaj, szilárd, gáz, gáz-, és elektromos hősugárzók) 

Központi hőtermelővel kombinált használati meleg-víz termelő 
berendezések  
(kombi gáz, olaj, és vegyes-tüzelésű kazán) 

Központi használati meleg-víz termelő berendezések  
(átfolyó-, és tároló jellegű gáz, tároló jellegű villany boiler) 

Használati meleg-víz termelő berendezések - a fogyasztás helyén 
termelő 
(fatüzelésű fürdőhenger, átfolyó-, vagy tároló villamos „kis”víz-
melegítő) 

Elektromos klíma 

Megújuló 
energiaforrásokra épülő 
épületgépészeti 
megoldások (hőenergia) 

Hőszivattyú 

Napkollektor 

Légkollektor 

Biomassza vaskályhák, szilárd, és biomassza tüzelésű kazánok és 
cserépkályhák, fatüzelésű kandallók. 

Fatüzelésű kályha 

Egyéb megoldások 
(villamos energia) 

Generátor 

Napelem 

Szélkerék 

Hatékony és 
takarékos energia 
továbbítás és leadás 
 

Épületgépészeti 
megoldások 

Takarékos víz-szerelvények alkalmazása 

Épületgépészeti rendszerek korszerűsítése: 
 primer energia megválasztása 
 hő-leadók korszerűsítése 
 hidraulikai egyensúly megteremtése, beszabályozás 
 szabályozhatóság, mérhetőség megteremtése 
 a rendszerek felülvizsgálata, üzembiztonság szempontjából 

Egyéb megoldások Árnyékolástechnika 

Építőanyagok, hőszigetelés 

Megfelelő növényzet telepítése 

Külső nyílászárók javítása, cseréje 

Világításkorszerűsítés 

 



75 

2.5. AZ ÉPÜLETENEGETIKAI VÁLLALKOZÁSOKRA HATÓ MAKROKÖRNYEZETI TÉNYEZŐK 

ÉSZLELÉSE ÉS ÉRTELMEZÉSE A VÁLLALKOZÁSOKNÁL  

A makrokörnyezeti feltételek és hatások megmutatják az épületenergetikai szektorban 

mindazon lehetőségeket és veszélyeket, melyeket a vállalkozások nem tudnak befolyásolni, 

de észlelik azokat. A körülmények, a lehetőségek és a veszélyek ismerete segít a 

vállalkozásoknak abban, hogy a tevékenységüket helyesen koordinálják a piacon. 

Kiemelendő, hogy az energiamegtakarítás követelménye napjaink egyik legfőbb hajtóereje 

az épületenergetikai szektorban és a környezetében zajló változásoknak.  

Fontos információ, hogy a vállalkozók hogyan érzékelik, észlelik a feltételeket és hatásokat.  

Mélyinterjúk módszerével tártam fel mindazon makrokörnyezeti hatásokat, melyek a 

vállalkozások tevékenységére leginkább hatást gyakorolnak. Az interjúk mikro- és 

kisvállalkozások tulajdonosaival és vezetőivel készültek, kiegészítve olyan információkkal, 

melyek épületenergetikai projektek szakértőitől személyes megkérdezés útján származnak. 

17 személyes interjú készült tulajdonosokkal és vezetőkkel, további 6 interjú szakértőkkel. Az 

utóbbi interjúk haszna, hogy szélesebb látókört, és több szempontú megközelítést 

biztosítottak a piac vizsgálatához. (A primer kutatásom további információkkal szolgál a 3. és 

4. fejezetben bemutatott eredményekhez.) Az interjúkérdések kiterjedtek a vállalkozások 

piacának feltérképezésére és a tevékenységüket befolyásoló környezeti tényezők feltárására. 

Az alábbi környezeti feltárás (2.11. táblázat) kizárólag azon szempontok és jelenségek 

kifejtését tartalmazza, melyeket a vállalkozások neveztek meg a mélyinterjúk során. A 

mélyinterjú kérdéseket az 1.b melléklet tartalmazza.  

A 2.11. táblázat a vállalkozások vezetőinek, tulajdonosainak, szakembereinek a véleményét 

foglalja össze a politikai, jogi, gazdasági és technológiai hatásokat illetően, melyek leginkább 

befolyásolják a termékeik és szolgáltatásaik iránti keresletet. A mikro- és kisvállalkozások 

felhasználhatják a kapott eredményeket a piacuk elemzésére, lehetőségeik és 

veszélyforrásaik feltárásához, valamint meghatározhatják a lehetséges lobbi tevékenységeik 

irányát a jövőben.  
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2.11. táblázat: Makrokörnyezeti hatások észlelésének feltárása az épületenergetikai mikro- és 

kisvállalkozások körében. Forrás: (Bíró-Szigeti, 2009a) („Vállalkozások marketingtevékenységének 

feltárása” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

Tényezők Jellemzők Hatások 

Politikai - Jogi 

Kiszámíthatatlan 
kormányzati megszorító 
intézkedések 

 A lakossági épületenergetikai piacon a kereslet csökken. 
 A brüsszeli források lehívásának alapvetően nem a projektek 

hiánya, hanem a sajáterő biztosíthatósága szab elsődlegesen 
korlátot. 

 Az ágazat számít a pénzintézeti, a magántőke, EU és nemzeti 
forrásokra.  

Jogszabályi változások és a 
piaci folyamatok 
ellenőrzésének 
szükségessége 

 Az építőipari vállalkozások várakozásai ellentmondásosak és sok 
bizonytalanságról  

 Éületenergetikai vállalkozások helyzete a jogi és pénzügyi 
bizonytalanságok miatt veszélyeztetett, mely a peres ügyekből és 
a közbeszerzési piacon tapasztalható kiszolgáltatottságukból 
fakad. 

Energiatakarékossági 
pályázati rendszer 
kiszámíthatatlansága 

 Nem segíti a pályázati rendszer a lakossági energiamegtakarítási 
beruházásokat, még mindig jobban megéri feketén végeztetni el a 
munkákat, mint pályázni. 

Gazdasági 

A gazdaság általános rossz 
állapota 

 A megélhetési költségek folyamatosa növekedése visszatartja a 
lakosságot a beruházásoktól. 

 Az építőipar jelenleg "infláció-vesztes”. (Az építőipari 
vállalkozások a felhasznált termékeinek az áremelkedését csak 
részben tudja érvényesíteni, a többit kénytelen tovább hárítani, 
mely részben az épületenergetikai vállalkozásoknál csapódhat le.) 

Energiaárak folyamatos 
emelkedése 

 Az energia árának növekedése ösztönző hatással bír a 
fogyasztókra, hogy csökkentsék ez irányú kiadásaikat. 

Természeti Klímaváltozás 
 Napjainkban épülő házak építészeti és energetikai tervezése 

során számolni kell azzal, hogy azoknak 50-100 év múlva talán egy 
teljesen más éghajlatban kell helytállniuk. 

Technológiai 

Nem megfelelő a 
berendezések és a járulékos 
termékek minősége és 
jellemző hatásfoka  

 Műszaki paraméterek téves megadása (pl.: napkollektorok), mely 
nem a valós teljesítőképességét mutatja, így a rendszertől elvárt 
teljesítmény elmarad. 

 Rendszerműködést közvetlen vagy közvetetten érintő, egyes 
beépített termékek minősége meghatározza a hosszú távú 
elégedettséget. 

Technológiai megoldások 
testre szabása 

 Szakmai rugalmasság fontossága az egyedi elképzelések, a 
telekadottság, építészeti megoldások stb. alkalmazkodás során.  

Társadalmi 

Tévhitek vagy hiányos 
információk  

 A tévhiteket vállalkozások igyekeznek a személyes értékesítési 
vagy ismeretterjesztési módszerükkel eloszlatni, igaz ez néha 
ellenkezőleg is hathat.   

Bizalmatlanság az új iránt 
 A tervkészítés, az üzletkötés és kivitelezés során gyakran nem a 

vevők érdekeit veszik figyelembe. 

Nagy érdeklődés az 
energiatakarékos 
beruházások iránt. 

 A vállalkozásokhoz forduló érdeklődők gyakran már széles és 
alapos ismerettel rendelkeznek az energiamegtakarítás területén. 

Presztízs jellegű 
szemléletmód 

 Megjelent a presztízs jellegű szemléletmód is az energiatakarékos 
termékek és szolgáltatások területén, mely a magasabb 
jövedelemmel rendelkezők „kiváltsága”. Itt az 
energiatakarékosság mértéke másodlagos szerepet kap. 

Szocio-
Demográfiai 

Fiatal középkorúak a főbb 
érdeklődők 

 Felvilágosultak, hosszú távú befektetéseket keresnek, minőség és 
magas komfort színvonal iránti igény. 

Értelmiségiek többségben 

Felső-, és középosztály a 
főbb vásárlói kör 

 A magas beruházási költségek miatt elsősorban a magasabb 
jövedelemmel rendelkezők képesek áldozni ilyen jellegű 
beruházásokra.  
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A vállalkozások általában nehéz helyzetben vannak az összefogás hiánya és a gyenge lobbi 

tevékenység miatt. A technológiai környezeti tényezők kivételével nem képesek befolyást 

gyakorolni a makrokörnyezeti hatásokra, tehát folyamatos alkalmazkodásra kényszerülnek.  

Technológiai ismeretük igen alapos, és saját érdeklődési körük alapján határozzák meg 

többségében a kínált termékek típusát. Ez a hozzáállás nehezen egyeztethető össze a vevőik 

igényeivel, így gyakran a „marketing rövidlátás” esete (Lewitt, 1983) valósul meg. Tehát, ha 

ismerik is a piacuk azon tényezőit, melyek versenyelőnyhöz jutatnák őket, az esetek 

többségében nem (vagy rosszul) alkalmazzák azokat.  

A 2.2.5. fejezetben a vevők kategorizálása során bemutattam, hogy a potenciális vevők igen 

széles társadalmi rétegből kerülhetnek ki, de a vállalkozások egyáltalán nem tudják az 

alacsony keresetű csoportokat kiszolgálni. Így ezen vevők részéről érkező érdeklődés 

többnyire hiábavaló. A vállalkozások az energiatakarékosság fontosságát és jelentőségét 

általában megfelelően ismerik fel, és ezt jól kommunikálják a vevőik felé, azonban ezt 

gyakran olyan vészjósló gazdasági és természeti hipotézisekkel támasztják alá, melyek nem 

megalapozottak, így további társadalmi tévhitek kialakulásához vezet. 

Az elemzés rámutat, hogy az épületenergetikai szektorban tevékenykedő mikro- és 

kisvállalkozások jól ismerik mindazon külső környezeti hatásokat, melyek leginkább hatással 

vannak tevékenységükre. Ez a piaci versenyben való megfelelést segítő tényező lehetne, a 

vállalkozások jelentős része azonban nem képes az információkat a megfelelő módon 

integrálni a stratégiájába. (A vállalati stratégiákkal a 4. fejezetben foglalkozom 

részletesebben.)  

A vállalkozások véleménye szerint, amennyiben megtérülő beruházásokat tudnának a 

vevőknek kínálni, a fizetőképes vevők köre megnövekedne. Azonban ehhez az alábbi 

tényezőknek kellene rendeződniük: 

 a jelenlegi gazdasági instabilitás,  

 az életszínvonal növekedése,  

 az építőipar helyzetének rendeződése,  

 a fosszilis energiatámogatások mérséklése vagy megszűnése,  

 kiszámíthatóbb energiahatékonysági pályázati rendszerek megteremtése,  

 környezettudatos gondolkodás erősödése.  
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A környezeti tényezők észlelésének elemzésből látható, hogy az épületenergetikai 

vállalkozásoknak erősödő és kiszámíthatatlan versenyben kell helyt állniuk. Egyre nagyobb 

hangsúly helyeződik arra, hogy a vállalakozások milyen gyorsan tudnak a változásokra 

reagálni. A vállalkozások által kínált technológiai megoldások mind társadalmi, természeti és 

gazdasági szempontból is megfelelőnek kell lenniük, mert csak így érhető el hosszútávon is 

fenntartható energiafelhasználás. A vizsgált mikro- és kisvállalkozások körében 

sajátosságként értelmezhető, hogy a makroszintű kihívások ismeretében sem merül fel a 

hálózatos kooperáció (pl. klaszterek) keretében történő együttműködés, pedig a piaci 

információk, innovációk sokkal hatékonyabban teríthetők lennének ezen a módon.  

 

2.6. A HAZAI LAKOSSÁGI ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI BERUHÁZÁSOK TECHNOLÓGIAI 

ÚTTÉRKÉPE  

Jelen fejezetben azon makrokörnyezeti (2.2. fejezet) és fenntarthatósági információkat (2.3. 

fejezet) rendszerezem egy ún. technológiai úttérképbe, melyek hosszútávú tervezés során 

előre jelezhető módon, egymással összefüggve felvázolhatók.  

Az iparági technológiai úttérképezés egy olyan rugalmas menedzsmenttechnika, mely 

széleskörűen alkalmazható mind állami, mind vállalati szinten stratégiák kialakítására és 

hosszútávú tervezésre. A technológiai úttérkép pedig a stratégiai tervezés folyamata során 

létrejött olyan többsávos ábra időtengellyel, amely piaci, termék-, technológiai és egyéb 

információkat és azok kapcsolatait mutatja.  

A dolgozatomban bemutatott térkép két megközelítésben is hasznos információkkal 

szolgálhat. Egyrészt hasznos lehet az állam számára a háztartások energiapolitikájának 

megalkotásához, másrészt vállalkozások jövőbeli stratégiáik, fejlesztéseik számára. A 

következőkben az épületenergetikai termékek és szolgáltatások piacának (iparági) háztartási 

szintű stratégiai technológiai úttérképét egyéb nemzetközi (Japán, USA) példákból, az ott 

megfogalmazott célkitűzési ajánlásokból állítottam össze. Az 1. tézisem a lakossági 

épületenergetikai technológiai úttérképhez kapcsolódik, melyet a 2.7. fejezetben ismertetek.  

A következőkben bemutatandó munka a téma sokkal részletesebb kidolgozását igényli, mely 

munkamennyiség a jelen dolgozat keretén már túlmutatna. Egy jövőbeni kutatáshoz 

azonban iránymutatásnak és módszertani kiindulási alapként is szolgálhat.  
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A technotérképezés módszertanát Pataki önálló (2005a, 2005b, 2006, 2007, 2010) és 

szerzőtársaival készített (Pataki – Bányai 2006, 2010), (Pataki – Szalkai – Bíró-Szigeti, 2009, 

2010a, 2010b, 2010c) munkái alapján mutatom be. 

 

2.6.1. Technológiai úttérkép módszerének rövid bemutatása 

A technológiai úttérkép módszere strukturált formában tárja fel és kapcsolja össze a piacok, 

a termékek és technológiák kialakítását és fejlesztését. A technotérképezés a Motorola 

technostratégiai tervezési gyakorlatában alakult és érlelődött ki a nyolcvanas években 

(Willyard - McClees, 1987). A technotérképezést ma már nemcsak vállalati, hanem iparági 

szintű vizsgálatokra és döntéselőkészítésre is használják (McCarthy, 2003). Egy iparági 

technológiai úttérkép így segítségére lehet a kormányoknak politikájuk következetes 

kiépítéséhez és hosszútávon az elképzeléseik, vállalásaik megvalósításához. A térkép - 

folyamatos karbantartással - a változó makrokörnyezeti tényezőkre időben megfelelő választ 

tud adni, testreszabott megoldásokkal és cselekvési stratégiával tud szolgálni a térkép 

használójának.  

A technotérképezés hathatósan elősegíti, hogy a megfelelő technológiai képességek a 

megfelelő helyen és időben a térkép használójának rendelkezésére álljon a szervezet 

céljának megvalósítása érdekében. A térkép a stratégiai tervezés folyamatában mindvégig 

segít a legfontosabb dolgokra koncentrálni (Albright – Kappel, 2003): 

 kapcsolatot teremt a stratégia, a terméktervek és a technológiai tervek között, 

 képessé tesz (akár állami szintű) technológiai (és stratégiai) tervek kidolgozására, 

 a hosszabb távú tervezésre összpontosít, 

 javítja a kommunikációt és az összetartozást, a terv tulajdonlásának az érzését erősíti,  

 a legfontosabb dolgokra összpontosítja a tervezést. 

A technológiai úttérképek készítésénél két fő irányzatot mutat be Hronszky és Várkonyi 

(2006, 40. o.). Az egyik irányzat az előrejelzhető, prognosztikus (forecasting) típusú tudás 

összegzésére alkalmas, és annak megfelelő menedzselésre van szükség. A másik az erősen 

bizonytalan cselekvések felvázolására ad lehetőséget, előrelátást (foresight) segítő 

információk átadását segíti. Értekezésemben ez utóbbihoz, tehát az előrelátáshoz ad 
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támpontot a lakossági energiamegtakarítási beruházások technológiai úttérképe. Ez a 

módszer radikális irányváltoztatásokat is képes befogadni a folyamatban és - amennyire 

lehet - alkalmazkodni azokhoz a továbbiakban. Miután folyamatról beszélünk, így 

elengedhetetlennek tartottam, hogy némi (egy évtizedes) visszatekintést beépítsek az 

úttérképbe, valamint a szakirodalom 2000-es évet több helyen visszonyítási pontként kezeli. 

2000-2010 között zajlott – lakossági energiatakarékosságot segítő - főbb eseményeket 

jelöltem az úttérképen.  

A technotérkép ábrázolástechnikai szempontból sokszínű, a legkülönfélébb típusú 

diagramokat és táblázatokat alkalmazza, de a legtöbbet a projektmenedzsment kifinomult 

ábrázolástechnikai módszertárából vett át. Az általam alkalmazott ábra típusa ún. előrelátó 

(foresight) technológiai úttérkép (Phaal − Farrukh − Probert, 2004, 22. o.).  

 

2.6.2. Technológiai úttérkép testreszabása a lakossági energiamegtakarítási 

beruházásokra 

A következőkben bemutatom a lakossági energiamegtakarítási beruházások technológiai 

úttérképének elkészítéséhez szükséges háttérinformációkat és specifikációkat, valamint 

értelmezem a térképen (2.16. ábra) feltüntettet adatokat.  

 

2.6.2.1. Az úttérkép felépítése 

Disszertációmban a térkép következő felépítéssel rendelkezik. Az egyes sávok a 

makrokörnyezeti elemzés felépítését követik (technológiai, gazdasági, társadalmi és 

természeti). Politikai tényező minden egyes elemhez hozzárendelhető, mivel iparági szintű, 

erősen állami szabályozástól függő szektor az épületenergetika területe. Az egyes elemek 

akár több környezeti hatáshoz is hozzárendelhetők, a jelen elrendezés egy lehetséges 

struktúrát követ. Az úttérkép sávszekezete, felépítése saját magam által kidolgozott rendszer 

alapján épül fel. Az úttérképet jelen elrendezés szerint lentről felfelé irányban érdemes 

értelmezni, melyet a nyilak is mutatnak. Piros nyíl jelöli az előremenő hatásokat, azaz az 

egyes makrokörnyezeti tényezők hatnak az energiapolitikára, majd együttesen a technológiai 

fejlődésre. A technológiai fejlődési tendenciák hatásai visszahatnak a makrokörnyezeti 

hatásokra, így körfolyamat alakul ki. Konkrét kapcsolatokat a meglévő információk alapján  
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nem tudtam felrajzolni, emiatt a sávok mellé - szokatlan, de szemléletes módon - a sávok 

közötti általában jellemző kapcsolatokat és a tovagyűrűző hatások jellemző "terjedési" 

irányát jelöltem. Ez a fajta ábrázolásmód eltér az úttérképek általánosan alkalmazott 

kapcsolatok és összefüggések ábrázolási módjától, mely egy teljeskörű térkép esetén 

elmaradhatatlan tényező.  

Az úttérkép azt mutatja be, hogy a jelen évszázadban az egyes időszakokban előreláthatóan 

milyen trendekkel lehetséges számolni (a legjellemzőbb előrejelzési adatok alapján), és azok 

milyen hatásaival, mellyel az energiatakarékossági, energiahatékonysági technológiai 

fejlődések makrokörnyezeti szinten megvalósulhatnak.  

Az alsó három környezeti tényező a természeti, gazdasági és társadalmi. E három szempont 

megegyezik a fenntartható fejlődés alappilléreivel is. Ideális esetben mindhárom tényezőt 

együttesen figyelembe véve alakítják ki az államok az energiapolitikájukat, mely – az 

úttérképen is látható - hatással van a fejlesztendő technológiai területekre. Az utóbbi 

évszázadokban a természeti környezeti tényezők figyelmen kívül maradtak, a társadalmi 

tényezők hatásait is csak az energiaigények szintjén vették figyelembe véve. Ez okozza a 

jelenlegi egyensúlytalanságot, és emiatt kell a jövőben gyökeresen megújított 

energiastratégiát alkalmazni.  

Az úttérkép elkészítéséhez Microsoft Visio 2007 programot használtam. A program korlátai 

jelölésbeli korlátokat okoztak, így az egyes kategória sávokban feltüntetett alakzatok formája 

és mérete nem léptékhelyes. 2000-2010 közötti időszakra vonatkozóan feltüntettem 

adatokat, melyek segítik az előzmények és a jövőbeli tendenciák megértését.  

 

2.6.2.2. Jelmagyarázat 

 Évszámok: a szakirodalomban leginkább jellemző évszámok, időszakok jelölése. A térkép 

nem lépték arányos az eltérő hosszúságú időszakok miatt. Összesen 4 időszakot 

rajzoltam fel. 

 Kategóriák: a makrokörnyezeti tényezők szerint (2.2. fejezetben tárgyalt tényezők 

alapján). 
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 Alkategóriák: a makrokörnyezeti tényezőket felosztottam alkategóriák szerint (2.2. 

fejezetben tárgyalt hatások, jelenségek). A fenntarthatósági tényezőket egyes 

makrokörnyezeti kategóriákba besoroltam be.   

 Nyilak:  

o piros: előreható, előremenő hatások, folyamatok jelölése:  

o kék: visszamenő, visszaható hatások, folyamatok jelölése:  

 Zászló adattal: Információt, adatot tartalmazó tényező jelölése az időtengely egy 

pontjában: 

 Alakzatok formai megjelenései: 

 Növekvő tendencia:     

 Csökkenő tendencia:   

 Stagnáló tendencia:   

 Növekvő, majd csökkenő tendencia:   

 Jelenségek:    

 Események:  

 Természeti tényezők sávban megjelenő alakzatok színei:   piros és árnyalatai

 Gazdasági tényezők sávban megjelenő alakzatok színei:  lila és árnyalatai

 Társadalmi tényezők sávban megjelenő alakzatok színei:  kék és árnyalatai

 Energiapolitikai tényezők sávban megjelenő alakzatok színei:  zöld és árnyalatai

 Technológiai tényezők sávban megjelenő alakzatok színei:  sárga és árnyalatai

 

2.6.2.3. Tudáshézagok azonosítása 

Fontos, hogy a technotérképezés minden lépése során az információk mellett a 

tudáshiányokat (knowledge gaps) is számba kell venni (Phaal − Farrukh − Probert, 2004). A 

szakirodalom tanulmányozása során a hazai lakossági energetikai technológiai úttérkép 

35%

1

Szabad-

idő 

orientált
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elkészítéséhez szükséges információk részleges hiányosságairól győződtem meg, melyeket az 

alábbiakban foglalok össze, felhasználva  Duinker és Greig (2007), Brummel és MacGillivray; 

Mahmoud et al. (2009), Shoemaker (1998), Postma és Liebl (2005), Swart et al. (2004) egyes 

szempontjait, ajánlásait a megfelelő úttérkép elkészítéséhez.  Igen sok irodalom foglalkozik 

az ipari szintű energiaelőállítással, azonban a lakossági szférára vonatkozóan csupán néhány 

utalással lehet találkozni, így csak korlátozottan lehet a hazai viszonyokra adaptálni a 

térképet. Többek között ennek az oka az, hogy a technológiai szintű előirányzott célszámok 

és információk az úttérképen a Japán Gazdasági, Kereskedelmi és Ipari Minisztérium (2005) 

által készítetett dokumentumból származnak, azonban hazai viszonyokra történő 

testreszabás során némi korrekciót alkalmaztam.   

Így az úttérképen nem jelöltem információ híján: 

 az új energiapolitikai stratégiai programok, direktívák, fiskális politikai elemek, 

 radikális innovációk szükségessége, vagy olyan új technológiai irányvonalak, melyek 

jelenleg még nem láthatók, vagy még bizonytalan kísérleti fázisban vannak,  

 különválasztani azokat a tényezőket, melyek extrapolatív és nomatív módon változnak az 

idő függvényében, 

 a jövőbeli események bekövetkezését meghatározó töréspontok és szükséges 

csomópontok, 

 az olyan új kulturális hatások, melyek az energiafogyasztás mennyiségét és az 

energiaforrások körét jelentősen befolyásolhatják a jövőben. Az előre ismert fogyasztási 

szokások, magatartásformák alapján készült becsléseket tartalmazza az úttérkép.  

 a regionális sajátosságok, melyek befolyásolják az alkalmazható technológiák körét és az 

energiastratégiai irányvonalakat, 

 konkrét súlypontok (így általánosságban tartalmazza az úttérkép a különböző 

technológiai és energiapolitikai területeket),  

 konkrét kapcsolatok és összefüggések ábrázolása a térképen,  

 jövőbeli trendek és ellentrendek, és az olyan lehetséges, de váratlan események 

(elsősorban a természeti, gazdasági és társadalmi tényezők esetében), melyek az 

előrejelzést módosíthatják, irányváltást idézhet elő bármely vizsgált területen, 
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 milyen gondolkodásmódbeli, motivációs és erőforrás változások szükségesek az idő 

folyamán az érintettek részéről, egymásra és a beruházásra gyakorolt kockázati hatásaik,  

 vevőtípusok, környezettudatos gondolkodás, energiatakarékossági szemléletmód 

célirányos felmérése hazánkban. 

A fentiekben felsorolt tudáshézagok többsége a hazai energiastratégia hiányára vezethető 

vissza, mely azzal is magyarázható, hogy jelenleg nincs/eddig nem volt csúcsszintű 

„tulajdonlás” (ownership) az állam részéről. Az állam főszerepe egyértelmű. Csúcsszintű 

tulajdonlás híján pedig a nem érhető el komoly eredmény (Phaal – Farrukh – Probert, 2004) 

olyan területen, ahol az ipari, fogyasztói és állami harmonizáció elengedhetetlen. A 

tulajdonlás nélkülözhetetlen alapfeltétel, mivoltát vállalati tapasztalatunk is alátámasztja 

(Pataki – Szalkai – Bíró-Szigeti, 2010b, 2010c). Valóban komoly technológiai úttérképezés 

kizárólag több szereplő közös erőfeszítésével valósulhat meg. Az ehhez szükséges összes 

résztvevőt kizárólag olyan csúcsszintű menedzserek – esetünkben szakpolitikusok – lehetnek 

képesek bevonni a közös munkába, akiknek a hatásköre maradéktalanul kiterjed az összes 

bevonandó szervezeti egységre. A csúcsnál alacsonyabb szervezeti szinten próbálkozó 

menedzser nemigen lehet képes bevonni az összes szükséges résztvevőt.  

Teljes háztartási szintű energiamegtakarítási technológiai úttérkép létrehozása olyan űrt 

töltene ki a hazai energiapolitikában, mely a jövőbeni (egyre sürgetőbb) következetes állami 

stratégiai döntésekhez nélkülözhetetlen. Kedvező hír, hogy Olajos Péter – a 

Nemzetgazdasági Minisztérium energia- és klímapolitikai helyettes államtitkára – 2010. 

szeptember 25-i nyilatkozata szerint Magyarország 2030-ig szóló energiapolitkai stratégiája 

2010. december 15-ig elkészül (MTI, 2010).   

A tudáshézagok száma és komolysága, valamint a hazai energiastratégia hiánya miatt nem 

vállalkozhattam a technológiai úttérkép teljeskörű elkészítésére, a tudáshézagok 

megszüntetésére, minden fontos tényező mélyebb vizsgálatára és bővebb kifejtésére. Arra 

vállalkozhattam, hogy 

 megmutassam a technológiai úttérképezés alkalmazhatóságát a lakossági 

energiatakarékosságot szolgáló technológiapolitikák és technológiai stratégiák 

megalapozására, 
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 felvázoljam a technológiai úttérkép egy első változatát, ami a teljes mélységű kidolgozás 

kiindulópontja lehet, és 

 érzékeltessem alkalmazásának várható hasznát a technológiapolitikai és -stratégiai 

döntéstámogatásban. 

A további munka csakis multidiszciplináris és keresztfunkcionális csapatmunkában 

képzelhető el, kellően magasszintű szakpolitikusi „tulajdonlással”, az elvégzéséhez szükséges 

idő és erőforrás ráfordításával. Mindez messze túlhaladná jelenlegi kutatásom és 

értekezésem témájának határait és saját lehetőségeimet. 

 

2.6.2.4. Az iparági úttérkép testreszabása  

A háztartási energiamegtakarításban a legnagyobb technológiai lehetőségek az alábbi 

területeken adódhatnak (Institute of Applied Energy, 2005; Medgyasszay, 2007b):  

 Új világítástechnikai módok és eszközök fejlesztése. A természetes napfény tárolása és 

hasznosítása, a LED különböző típusai és az alacsony hőveszteségű világítótestek új 

fejlesztési területként jelennek meg.  

 A HVAC angol rövidítés jelentése: fűtés, szellőzés (légtechnika) és légkondicionálás. 

Ezeken a területeken és a melegvíz előállításában elsősorban a klímaberendezések 

lecserélésében vagy kiváltásában, hőszivattyúk és napkollektorok beszerelésében, 

hulladékhő hasznosításában lelhetők fel fejlesztési irányok. 

 Végül, de nem utolsósorban épületek tudatosabb tervezése, a szigetelő és a hőtároló 

képességgel rendelkező építőanyagok fejlesztése egyre fontosabb szempontként jelenik 

meg a jövőben.  

Az új eszközök, módok és szemléletek nemcsak az energiahatékonyságot, hanem 

életminőség- és életvitel-változást is magukkal hozznak. Cél, hogy az önálló energiaelőállítás 

és a megújuló energiahordozók alkalmazása hamarosan helyi közösségek jellemzője legyen 

(Institute of Applied Energy, 2005).  

A háztartási energiaigény akkor tudna leginkább csökkenni, ha a népességszám csökkene 

(PRB, 2010), az energiatudatos szemléletmód és életvitel széleskörben elterjedne, a 

klímaberendezések száma jelentősen csökkenne, valamint az újonnan épülő épületek 
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tudatosabb energetikai tervezéssel készülnének, mint például passzivház, alacsony 

energiaigényű ház stb.) (Institute of Applied Energy, 2005; Medgyasszay, 2007b). 

Ahhoz, hogy a lakossági szektorban teljesüljenek a szükséges technológiai specifikációk, 

elsősorban az enegiafogyasztást kell olyan mértékben csökkenteni, amennyire csak lehet. Itt 

már gondolni kell azokra a háztartási berendezésekre és eszközökre, melyek a jövőben 

fognak csak megjelenni. Másodsorban olyan energiaelőállítási módokat kell találni, melyek 

folyamatosan megújuló és jelenlévő forrásokra építenek, pl.: a napenergia és a földhő. 

Prioritást élveznek mindazok a technológiai megoldások és rendszerek, melyek önellátóak, 

és nem függnek a fosszilis energiaforrásoktól vagy az energiahálózattól. Így a már meglévő 

energiarendszer által előállított és szállított energiát maximálisan ott lehet felhasználni, ahol 

a legnagyobb szükség van rá. 

A lakossági szektorra tipikusan jellemző (Csete et al., 2005; Institute of Applied Energy, 

2005):  

 nagy számú fogyasztási hely, 

 nem koncentráltan jelentkező kibocsátás, 

 erős hőmérsékletfüggés, 

 télen jelentős mértékű területi szennyezőforrás, 

 a fogyasztási helyek egyedisége, 

 egyéni szinten általában az energiaigény és a CO2  kibocsátása alacsony, de 

összességében jelentős tételt tesznek ki,  

 a háztartások számára a jelenleg leginkább alkalmazott gáz felváltására alternatív 

technológiai megoldások már rendelkezésre állnak,  

 az átalakítást/felújítást igénylő ingatlanok kb. 20-100 évesek.  

Az egyes periódusokhoz köthető technológiai fejlesztés követelményeihez Japán 

energiastratégiáját vettem alapul (Institute of Applied Energy, 2005). Japánon kívül az 

Egyesült Államok rendelkezik részletesebb, háztartási szintre kidolgozott stratégiai energia 

technológiai úttérképpel (PATH, 2002a, 2002b, 2004; BPA, 2006), az Európai Unióban 

általános direktívákkal lehet egyelőre találkozni – elsősorban energiatermelés szintjén, 
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konkrét háztartási szintű technológiai stratégia még nem ismert (Commission of the 

European Communities, 2009).  

A hazai lakossági épületenergetikai technológiai úttérképben azon főbb technológiai 

specifikációkat foglaltam össze, melyek leginkább innovációt igényelnek az energiatakarékos 

háztartások működéséhez. A térképen 4 időpontot tüntettem fel, ezek: 2010, 2030, 2050 és 

2100. Ez a 100 éves időintervallum elegendően hosszú ahhoz, hogy a stratégiai szemlélet 

megjelenjen és a technológiai fejlesztések főbb irányvonalai kialakulhassanak. Azonban túl 

hosszú ahhoz, hogy belátható legyen, és teljességre lehessen törekedni a felvázolásában. 

Hiszen az innovációk ritkán láthatók előre, sokszor teljesen váratlanul jelennek meg, 

felborítva ezzel korábbi előrejelzéseket. A térképben szereplő információk hátterének 

jelentős többsége lineráris extrapoláció szerinti gondolkodást feltételez. E szemléletmód 

azonban számos szerző szerint (Dinya, 2010a; Hronszky – Várkonyi, 2006; Kurzweil, 2005) 

alkalmatlan számtalan esetben jövőkép előrevetítésére. A technológiai fejlődés jövőjére 

vonatkozó elképzelések leggyakrabban azért siklanak félre, mert intuitív módon általában a 

jelen folyamatait lineárisan extrapoláltak a jövőre, pedig azok általában exponenciális 

görbével írhatók le. Így aztán szemléleti korlát képződik: az sem látható, ami egyébként 

látható lehetne.  

Legfőbb technológiai specifikációs követelmény a háztartási épületenergetikai szektorban, 

hogy 2100-ra a háztartásonként felvett energia mennyiséget 80%-kal kell csökkenteni, annak 

ellenére, hogy a GDP-ben az energiafelhasználás részarányának addig is folyamatos 

növekedése prognosztizálható (Commission of the European Communities, 2009). A GDP-n 

belüli energiafelhasználási arány növekedése elkerülhetetlen, hiszen az országok 

folyamatosan gazdaságuk növekedésén, lakosainak életszínvonalának emelkedésén 

fáradoznak, azonban ez magával vonzza az energiafelhasználás növekedését is (EREC, 2007; 

Commission of the European Communities, 2009).  

Energiaforrás korlátokat is feltüntettem az úttérképben. Az olaj kitermelésének csúcspontja 

2050-ben (sötétlila sáv adatokkal), a gáz kitermelésének csúcspontja 2100-ban (világos lila 

sáv adatok nélkül) várható. Ezt követően fokozatosan csökkenő készletekkel és egyre 

magasabb árakkal kell számolni (EREC, 2007).  

A villamos energia részesedésének az összes energiaforráson belül 2100-ra el kell érnie a 

100%-ot. A villamos energián belül a fosszilis energiahordozók részarányának folyamatos 
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csökkenését kell elérni. Ez a követelmény arra enged következtetni, hogy az épületek és a 

háztartások berendezéseinek energiaigényét, a vezetékes hálózatok használatát, a 

centralizált energiaállítás mértékét és a CO2 kibocsátás nagyságát csökkenteni kell. A 

megújuló energiaforrások részesedését, a villamos energiával való üzemeltetés részesedését 

növelni kell, miközben a jelenlegi felhasználási komfort- és igényszintet meg kell őrizni. 

(Dinya et al., 2006a; EREC, 2007).  

Az energiaigények csökkentése során figyelembe kell venni és kezelni kell a visszapattanó 

hatást. Mindezt az energiatudatos magatartásmód kialakításával lehetséges elérni, mert a 

legnagyobb megtakarítás az el nem fogyasztott energia.  A visszapattanó hatás mértéke 

eleinte növekszik, azonban a környezettudatos magatartás növekedésével egy állandó szint 

realizálható (Harangozó, 2009).  

A környezettudatos gondolkodás térnyerésével, valamint a technológiai alkalmazások 

elterjedésével egyre tágabb fogyasztói kört (világoskék sáv), egyre alacsonyabb 

jövedelemmel rendelkező vevői kategóriákat (sötétkék cellák) lehet elérni és bevonni az 

energiamegtakarításba. Ezt a folyamatot szemlélteti az egyes vevőtípusok Fábián et al.  

(2000) által felállított fogyasztási csoportok (2.2.5.4. fejezet) feltüntetése az időtengelyen.  

A klímaváltozás és a népességnövekedés meghatározzák az ökológiai lábnyom méretét. A 

kimerülő energiaforrások, csökkenő földfelszín és a növekvő népességszám miatt az 

ökológiai lábnyom mérete egy főre levetítve folyamatosan csökken, miközben a fejlett és a 

fejlődő államok lakosai egyre nagyobb ökológiai lábnyommal rendelkeznek (Pappné, 2004). 

Minél kisebb a visszapattanó hatás mértéke, minél hatékonyabban működnek az új 

energiatakarékos eszközök, annál magasabb életszínvonalat lehet elérni ugyanakkora 

ökológiai lábnyom mérettel (Harangozó, 2009).  
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2.16. ábra: A hazai lakossági energiamegtakarítási beruházások technológiai úttérképe. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (Andor, 2004; BPA, 2006; Commission of the 

European Communities, 2009; Csete et al, 2005; Dinya et al., 2006a; EREC, 2007; Európai Energia Portál, 2008, 2010; Harangozó, 2009; Institute of Applied Energy, 2005; Fábián 

et al., 2000; GKM, 2007; KöBarEn, 2010; KvVM, 2007; Magyar Közlöny, 2006; Márgus, 2007; Medgyasszay, 2007a, 2007b; Pappné, 2004; PATH, 2002a, 2002b, 2004; Poós, 2005; 

PRB, 2010; Rubin – Buchanan, 2005; Szirmai, 2009; Szlávik – Füle, 2009; Ürge-Vorsatz et al., 2000). 
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2.7. A 2. FEJEZET ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI – 1. TÉZIS  

Értekezésem 1. tézise a 2. fejezethez köthető. Az információk feltárása és a modell 

elkészítése során az alábbi megállapításokat tettem. 

Kutatásom során a lakossági energiamegtakarítási beruházások makrokörnyezeti feltételeit 

és a fenntarthatósági vonatkozásait feltártam. Ahhoz, hogy a kapott információkat aktív 

módon lehessen felhasználni, a releváns információkat technológia úttérkép formájában 

összesítettem. Az iparági technológiai úttérképezés egy olyan rugalmas 

menedzsmenttechnika, mely széleskörűen alkalmazható mind állami, mind vállalati szinten 

stratégiák kialakítására és hosszútávú tervezésre. A technológiai úttérkép pedig a stratégiai 

tervezés folyamata során létrejött olyan többsávos ábra időtengellyel, amely piaci, termék-, 

technológiai és egyéb információkat és azok kapcsolatait mutatja. Az általam készített térkép 

egyes sávjai (rétegei, layers) olyan makrokörnyezeti és fenntarthatósági tényezőket 

tartalmaznak, melyek hosszútávú előretekintést (foresight) képesek megmutatni.  

(1) Abból indultam ki, a rendelkezésre álló szakirodalmi információk alapján, hogy a módszer 

alkalmazható a hazai lakossági épületenergetikai beruházások összetett keretfeltételeinek 

felvázolásához és megvalósulásának támogatásához. 

(2) Az információk feltárása és a módszertani modell megalkozása során feltételeztem, hogy 

ha nem is teljeskörűen, de napjainkban rendelkezésre állnak azon technológiai és 

makroszintű információk, melyek alapján a kidolgozott modell elősegítheti hosszú távra szóló 

és következetes energiapolitika és -stratégia főbb irányelveinek meghatározását.   

(3) Továbbá, módszertani szempontból előre látható volt, hogy a teljeskörű úttérkép 

bizonyos korlátok és tudáshézagok miatt nem alkotható meg a jelen dolgozat keretében.  

 

1. TÉZIS 

A makrokörnyezeti tényezők, fenntarthatósági kritériumok és technológiai fejlesztési 

tendenciák figyelembe vételével a jövőbeli hazai lakossági energiamegtakarítási 

beruházások megvalósulási feltételei leképezhetők iparági léptékű technológiai úttérkép 

formájában. A technológiai úttérkép a gyakorlatban előretekintésre (foresight) 

alkalmazható, állami és iparági szinten.  
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(Kapcsolódó saját publikációk: P1, P4, P5, P8, P9) 

A hazai lakossági energiamegtakarítási beruházások technológiai úttérképét az értekezés 

2.16. ábrája tartalmazza.  

A kidolgozott technológiai úttérkép az állami stratégiaalkotás és az épületenergetikai 

termékek és szolgáltatások piaci szereplői számára kínál elsősorban felhasználási 

lehetőséget.  

Állami szintű energiapolitikát meghatározó gazdaság- és társadalompolitikai, 

környezetvédelmi döntések, jogszabályok, K+F irányvonalak kidolgozása során a világban 

elterjedt módszer a technológiai úttérképezés. A szakirodalom (Phaal, 2009) ilyen célú 

alkalmazásra 159 publikációt sorol fel energetikai témakörben. Vállalati szinten K+F irányok 

meghatározásakor és a technológiai és termékportfóliójának kialakításakor kínál hasznot az 

úttérkép. Üzleti titkok miatt vállalati példákat bemutató szakirodalmi források száma igen 

kevés (Baker – Smith, 1995; BPA, 2006; Lee – Kang – Park – Park, 2007; Phaal, R. − Farrukh – 

Probert, 2004; Phaal – Farrukh − Mitchell – Probert, 2003; Willyard – McClees, 1987), azok is 

jellemzően általános megállapításokat vagy (gyakran elavult) esettanulmányokat 

tartalmaznak. 

A magyarországi lakossági energiamegtakarítás technológiai úttérkép általam elsőként 

elkészített modellje jelenlegi állapotában kiindulópontul szolgálhat egy későbbi teljes 

mélységű kidolgozásnak.  

Az úttérkép sávszerkezetét saját magam dolgoztam ki, tanulmányozva egyéb foresight 

jellegű úttérképek felépítését (Institute of Applied Energy, 2005; Phaal – Farrukh - Probert, 

2004).  

Az úttérkép jelen formájában ábrázolástechnikalag bizonyos hiányosságot mutat. Ugyanis Az 

egymással közvetlenül összefüggő, a konkrét kapcsolatok egymásra ható, vagy egymás 

előfeltételeként meglévő tényezők és konkrét kapcsolatok felvázolását nem tartalmazza, 

csupán a sávok között általában jellemző kapcsolatok és tovagyűrűző hatások „terjedési” 

irányát jelöltem meg. Az úttérkép megrajzolása során alkalmazott program korlátja miatt a 

térkép nem léptékhelyes.  
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Az úttérkép készítésének további korlátja, hogy a teljeskörű úttérkép elkészítése csak 

szakmailag vegyes szakértői csapatmunkában folytatható, egyetlen szakértő lehetőségeit 

már messze meghaladja. 

A technológiai úttérkép jelenlegi formájában nem teljes. Továbbviteléhez összegyűjtöttem a 

tudáshézag általam legfontosabbnak tartott elemeit.  

A következő tudáshézagokat azonosítottam: 

 az új energiapolitikai stratégiai programok, direktívák, fiskális politikai elemek, 

 radikális innovációk szükségessége, vagy olyan új technológiai irányvonalak, melyek 

jelenleg még nem láthatók, vagy még bizonytalan kísérleti fázisban vannak,  

 különválasztani azokat a tényezőket, melyek extrapolatív és nomatív módon változnak az 

idő függvényében, 

 a jövőbeli események bekövetkezését meghatározó töréspontok és szükséges 

csomópontok, 

 az olyan új kulturális hatások, melyek az energiafogyasztás mennyiségét és az 

energiaforrások körét jelentősen befolyásolhatják a jövőben. Az előre ismert fogyasztási 

szokások, magatartásformák alapján készült becsléseket tartalmazza az úttérkép.  

 a regionális sajátosságok, melyek befolyásolják az alkalmazható technológiák körét és az 

energiastratégiai irányvonalakat, 

 konkrét súlypontok (így általánosságban tartalmazza az úttérkép a különböző 

technológiai és energiapolitikai területeket),  

 konkrét kapcsolatok és összefüggések ábrázolása a térképen,  

 jövőbeli trendek és ellentrendek, és az olyan lehetséges, de váratlan események 

(elsősorban a természeti, gazdasági és társadalmi tényezők esetében), melyek az 

előrejelzést módosíthatják, irányváltást idézhet elő bármely vizsgált területen, 

 milyen gondolkodásmódbeli, motivációs és erőforrás változások szükségesek az idő 

folyamán az érintettek részéről, egymásra és a beruházásra gyakorolt kockázati hatásaik,  

 vevőtípusok, környezettudatos gondolkodás, energiatakarékossági szemléletmód 

célirányos felmérése hazánkban. 
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Kiemelendő, hogy a legnagyobb hiányosság a hazai lakossági energiatakarékossági stratégia 

megalkotásában mutatkozik. Magyarország jelenleg nem rendelkezik átfogó, részletes és 

következetes, konkrét (számadatokkal és megvalósíthatósági tervekkel ellátott) célokat 

tartalmazó energiastratégiával. A meglévő iránymutatások és koncepciók nem elégségesek. 

Az állam szabályozó, koordináló szerepe és piaci harmonizáció elengedhetetlen a további 

lépésekhez. Az államnak kell a csúcsszintű tulajdonosi szerepkört felvállalnia az iparági 

úttérkép felett, csúcsszintű tulajdonlás híján nem érhető el komoly eredmény. Ez a vállalati 

alkalmazási tapasztalatok (Nobuo, 2009; Pataki – Szalkai – Bíró-Szigeti, 2010a, 2010b; Phaal – 

Farrukh – Probert, 2004) analógiájára könnyen megjósolható. 
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3. AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI BERUHÁZÁSOK ÉRINTETTJEINEK VIZSGÁLATA 

 

Az energiatakarékosság napjainkban már gyakran alapvető szempontként merül fel a 

háztartások épületenergetikai beruházásai és költségmegtakarítási céljaik 

megfogalmazásakor. A sikeres energiamegtakarítási beruházások létrejötte azonban az 

épületenergetikai piac szereplői/érintettjei érdekviszonyán és együttes hatásain múlhat, 

melyek feltárása és azonosítása a fejezet legfőbb célja. A bemutatásra kerülő érintettek 

elemzése az Overseas Development Administration (ODA, 1995) által kifejlesztett módszerre 

épül, melyet a Székely (2006) által ismertetett struktúra szerint mutatok be az alábbiakban. 

Az információk több modellben kerülnek bemutatásra, melyek az érintettek motivációit és 

erőforrásait, valamint egymással fennálló kapcsolatukat tartalmazzák.  

 

3.1. A KÖZVETLEN (PIACI) ÉS KÖZVETETT (INTÉZMÉNYI) ÉRINTETTEK, VALAMINT AZ 

ÉRDEK- ÉS KAPCSOLATRENDSZERÜK MEGHATÁROZÁSÁNAK JELENTŐSÉGE  

Az épületenergetikai szektorban megvalósuló lakossági beruházások tipikusan olyan 

projektek, amelyek fokozottan ki vannak téve annak a veszélynek, hogy vélt vagy valós tévhit 

vagy ellenlobby érdekek révén meghiúsulhatnak. Ugyanakkor nem ritka, hogy az említett 

beruházásokkal kapcsolatos ellenérzések a legtöbb esetben a nem megfelelő mennyiségű és 

minőségű információ, illetve annak nem megfelelő módon történő kommunikálásából 

adódnak. Az alkalmazható modellek segítségével áttekinthetővé válnak a lakossági 

épületenergetikai beruházások érintettjeinek érdek- és viszonyrendszere, amelyben az 

épületenergetikai projektek tervezése, megvalósulása és működése végbemegy. Az érintettek 

elemzésének módszere alkalmas arra, hogy hatékonyan képes legyen támogatni ezen 

projektek társadalmi elfogadtatását és növelni annak ismertségét. Az érintettek általános 

definíciója szerint, az érintettek mindazok, akik érdekeltek egy projektben. 

Úgy vélem az energiamegtakarítási beruházások érintettek elemzése felhasználható: 

 az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások kommunikációs stratégiájának 

kialakításához, és megelőzhető vagy korrigálható a tájékozatlanságból fakadó 

ellenérzések létrejötte, tévhitek kialakulása, 

 az esetleges érdekkonfliktusokból származó akadályok minél hatékonyabb kivédéséhez, 
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 a célok sikeres elérése érdekében mikro- és kisvállalkozások hatékony „lobby 

tevékenységének” előkészítéséhez.  

Az érintettek elemzésének módszere segítségével feltérképezhető, hogy egy szóban forgó 

projekttel különböző szinteken kapcsolatba kerülő potenciális érintettek – vevők különböző 

csoportjai, szakemberek, döntéshozók, helyi közösség tagjai, civil szervezetek, informális 

érdekcsoportok, az üzleti szféra képviselői stb. – érdekei milyen viszonyban vannak a 

lakossági energiamegtakarítási beruházások által képviselt érdekekkel és célokkal, valamint 

az érdekeik miként befolyásolhatják a megvalósítást.  

 

3.1.1. A vizsgálat tárgya  

A fejezet célja, hogy az energiamegtakarítási projekteknek az érintettek szempontjából 

történő megközelítése egy pontosabb piac képet adjon a hazai épületenergetikai ágazat 

szereplőiről. Az érintettek elemzésével – mely ugyan elfogadott piacelemzési módszer, de 

még nem alkalmazzák ezen a piacon – árnyaltabb képet kaphatunk az energiamegtakarítási 

beruházások szereplőiről.  

A háztartások energiamegtakarítási projektjeit többnyire a hazai mikro- és kisvállalkozások 

végzik el, akik számára a egy sikeres beruházás létrejöttében a legnagyobb kihívást az erős 

verseny, a rossz gazdasági helyzet és a potenciális vevők alacsony informáltsága jelenti. Az 

energiamegtakarékossági beruházások mennyiségi növelésében az állam is kiemelkedő 

szereppel bír, különféle támogatásokkal tudja leginkább segíteni ezt a piacot. Azonban az 

elégtelen információk és különböző szervezetek és érdekcsoportok lobbi-tevékenysége miatt 

gyakran nem a leginkább szükséges formában tudja nyújtani ezt a segítséget. A fejezet 

minden érintett érdekviszonyát vizsgálja, de a dolgozat a háztartások, az épületenergetikai 

mikro- és kisvállalkozások és az állam számára hordozhatja a legtöbb hasznos információt a 

további, hosszú távú stratégiáik, cselekvési terveik és akcióik meghatározása érdekében.   

A vizsgálat kifejezetten a lakossági szegmensre irányult, mivel a mikro- és kisvállalkozásoknak 

ez az egyik legnagyobb piaci területük (a szervezeti piac mellett). Napjainkban több érintett 

részéről nagy erőfeszítések figyelhetők meg e szegmens energiatakarékossági 

tevékenységének ösztönözésére, mert az energiafogyasztás csökkentésében nagy piaci és 

gazdasági potenciál rejlik. Következésképpen, az épületenergetikai projektek vizsgálata az 
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érintettek szemszögéből nélkülözhetetlen információkat tárhat fel a piaci feltételekről és a 

lehetőségekről, akik a tervezésben, a kivitelezésben, a beruházások finanszírozásában stb. 

érdekeltek.  

A vizsgált lakossági energiamegtakarítási beruházások piaci szegmensébe tartoznak az új 

épületenergetikai rendszerek és/vagy berendezések tervezése, kivitelezése és üzembe 

helyezése, valamint meglévő vagy új épületek felújítási munkái. Az 3.1. ábra célja, hogy 

szisztematikusan mutassa be a háztartási beruházások berendezéseinek és felhasználási 

területeinek legfőbb kategóriáit.   

 

3.1. ábra: A lakossági energiamegtakarítási beruházások technológiai területei. Forrás: (Bíró-Szigeti, 

Vágási, 2009; Bíró-Szigeti, 2009c). 

 

3.1.2. A vizsgálat módszere és menete 

A vizsgálatot mikro- és kisvállalkozók tulajdonosai és vezető menedzserei között folytattam 

le (2008 tavasz és 2009 ősz között), további hozzáadott információt pedig épületenergetikai 

energiamegtakarítási projektek szakértőitől nyertem. A kutatásnak ebben a fázisában 5 

személyes interjú készült tulajdonosokkal és menedzserekkel, további 12 interjú pedig 

szakértőkkel. Az interjúk elősegítették a különböző érintettek meghatározását, 

szempontjainak azonosítását és széleskörű megközelítését. A vállalatvezetői és a szakértői 

interjúk struktúrája megegyezett. A mélyinterjú kérdéseit az 1.a számú melléklet 

tartalmazza. A vizsgálat a következő kérdéskörökre irányult: 

 Melyek az adott érintett saját céljainak megvalósítása érdekében preferált érdekei?  
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 Milyen előnyei származnak abból, ha a beruházás megvalósul, illetve ha támogatja a 

megvalósulását?  

 Milyen erőforrásokat lenne hajlandó az érintett a beruházás megvalósulása, vagy 

megakadályozása érdekében mozgósítani?  

 Milyen érdekei ütköznek a beruházás megvalósulásával?  

 Hogyan viszonyulnak az érintettek egymáshoz? 

 Milyen befolyással és fontossággal bírnak az egyes érintettek?  

 Milyen kockázatokkal kell számolni az érintettek között a projekt során?  

 Milyen kapcsolati rendszer azonosítható, mely szerepkörökbe sorolhatók az érintettek a 

projekt egyes fázisaiban?  

A saját kutatási célt szolgáló kutatási összefoglaló a különböző érintettek azonosítását, 

valamint motivációikat és speciális erőforrásaikat tartalmazza, amelyek elősegíthetik a 

különböző energiamegtakarítási beruházások kezdeményezését, kivitelezését és 

támogatását.   Az érintettek lehetnek olyan egyének vagy szervezetek, akik ténylegesen 

részesei az adott beruházásnak, vagy akiknek az érdekei hatással lehetnek a projektek 

véghezvitelére, esetlegesen befolyásolni is tudják azok céljait és kimenetelét (Freeman, 

1984). Más megközelítésben az érintettek körébe tartoznak azok a támogatók, akiknek 

előnyük származik a sikeres beruházások megvalósulásából (Girán, 2006). 

Az érintettek azonosítása az Overseas Development Administration által kifejlesztett 

módszerre épül (ODA, 1995). Eszerint az érintettek három fő kategóriába sorolhatók: 

elsődleges érintettek, másodlagos érintettek és „kívülállók”. Amennyiben a beruházás – akár 

pozitív, akár negatív értelemben – meghatározó hatást gyakorol az adott érintettre, úgy 

primer érintettről beszélhetünk. Abban az esetben viszont, ha a vizsgált érintett közvetítő 

szerepet játszik a primer érintett érdekeinek érvényesítésében, szekunder érintettről 

beszélhetünk. „Kívülállóknak” nevezzük azokat az érintetteket, akik passzív tényezőként 

vannak jelen (például természeti környezet), így nem tudnak bizonyítható módon hatást 

gyakorolni a beruházások kimenetelére.  

A lehetséges érintettek meghatározását az alábbi előkészítő munkák elvégzésével kezdtem: 
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 A beruházás megvalósítása során a potenciális érintettek (személyek, szervezetek vagy 

érdekcsoportok) meghatározása. 

 Az érintettek, a tervezett projekt sikeréhez fűződő – mind pozitív, mind negatív - 

érdekeinek és erőforrásainak meghatározása. 

 Azoknak az előnyöknek a számbavétele, amelyeket – az érdekek találkozása során – a 

beruházás képes lehet az egyes érintetteknek biztosítani. 

 A primer, a szekunder érintettek és a „kívülállók” elkülönítése. 

 Az egyes érintettek kapcsolódási pontjainak (hálózatának) feltárása. 

 Az egyes érintettek befolyásának és fontosságának meghatározása. 

 Az érintettek kapcsolati rendszerének és szerepkörök azonosítása. 

 Kockázati tényezők, konfliktuspontok feltárása az egyes érintettek között. 

A kutatási eredményeket az ODA módszertan által javasolt struktúrában táblázatokba és 

ábrába foglaltam, melyek a következő fejezetekben részletesen bemutatásra kerülnek.  

 

3.1.3. Eredmények és értékelésük  

Az eredményeket az ODA modell által javasolt felépítés szerint mutatom be a következő 

fejezetekben. A 3.2. alfejezet értelmezi az érintettek körét, annak csoportosítását, valamint 

az egyes érintettek motivációinak, érdekeiknek és erőforrásinak feltárását, továbbá az 

információkból származó tapasztalatok, következtetések leírását. A 3.3. fejezetben az 

energiamegtakarítási beruházások elemzése során az érintettek befolyásának és 

fontosságának meghatározását végeztem el, az eredményeket mátrixszerűen ábrázoltam. A 

3.4. fejezetben az érintettek kapcsolati modelljét készítettem el, mely szemlélteti a 

különböző szereplők kapcsolódási pontjait és az egymáshoz viszonyított pozícióit. Végezetül 

(3.5. fejezet) az érintettek az energiamegtakarítási projektekhez fűződő kockázatainak és 

feltételezéseinek összefoglalását végeztem el, mely mindazon veszélyeknek és lehetséges 

buktatóknak a számbavételét és kritikus elemzését foglalja magában. Az elemzés célja, hogy 

hatékonyan lehessen felkészülni az energetikai beruházásokkal kapcsolatban felmerülő 

akadályok megelőzésére, illetve leküzdésére.  
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3.1. táblázat: Energiamegtakarítási beruházások érintettjei, érdekeik és erőforrásaik. Forrás: (Bíró-Szigeti - Vágási, 2009; Bíró-Szigeti, 2009c). Felhasználva: 

(Szigeti, 2006b; Ürge-Vorsatz, Füle, 1998) („Érintettek elemzés” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

Érintettek 
kategóriái 

Érintettek 
megnevezése 

Érdekek/motivációk 
 

A projekt céljaival 
egybeeső 

érdekek/motivációk  

A projekt céljaival ütköző 
érdekek/motivációk 

A projekt 
viszonylatában 

releváns erőforrásai 

Adott erőforrás 
felhasználásának 

lehetősége 

Primer 
érintettek 

Ép
ü

le
te

n
e

rg
e

ti
ka

i v
ál

la
lk

o
zá

so
k:

 

Gyártók Keresletnek megfelelő 
minőségű, alacsony áru, 
piacképes termékek, 
profit, szakmai elismerés, 
versenyelőny. 
 

Hírnév megalapozása, 
gyártás, energiatakarékos 
és piacképes termékek. 
 

A verseny, az alacsony ár 
minőség-romlással 
párosulhat. Külföldi 
vállalkozások az alacsony 
kereslet miatt kivonulhatnak a 
hazai piacról.  

Gyártási eszközök, 
szakmai ismeretek.  

Gyártás, fejlesztés.  
 

Tervezők Gyártóktól és 
forgalmazóktól származó 
jutalék, szakmai kihívás, 
energia hatékony 
rendszerek tervezése. 

Energiatakarékos 
energetikai rendszerek 
tervezése. 
 

Gyártók jutalék mértékétől 
függ a tervezés során 
beépítendő termékek köre. 
Nem történik tényleges 
„testreszabás”. 
 

Szakmai ismeretek.  Termékek tervezése, 
fejlesztés, tanácsadás. 

Forgalmazók  Piacképes termékek és 
szolgáltatások kínálása 
értékesítésre. Profit és 
szakmai elismerés, 
márkaismertség. 

Jó ár/értéken megfelelő 
minőségű technológiai 
megoldások kínálása. 

Mennyiségi és nem minőségi 
eladás dominál, nem a vevők 
érdeke a fő szempont. Nem 
térülnek meg a beruházások. 

Szakértelem, 
munkaeszközök, tőke, 
munkaerő.  

Termékek és 
szolgáltatás 
forgalmazása,  
tanácsadás,  

Kivitelezők Megfelelő minőségű 
termék beépítése. 
Piacképes termékek és 
szolgáltatások kínálása 
értékesítésre és 
kivitelezésre. Profit és 
szakmai elismerés. 

Szakmailag megfelelő 
technológiai megoldások 
alkalmazása és a kivitelezés 
során. 

Minőségi kivitelezés hiánya 
esetén a gyártóra vagy 
forgalmazóra hárítanak. Nem 
a vevők érdeke a fő szempont. 
Nem térülnek meg a 
beruházások. 

Szakértelem, 
munkaeszközök, tőke, 
munkaerő.  

Kivitelezés, 
szolgáltatások 
nyújtása, tanácsadás. 

Vevők 
(háztartások) 

Energia- és 
költségmegtakarítás, 
modern technológia 
alkalmazása, megtérülő 
beruházás.  

Költségmegtakarítás, 
ingatlan értékének 
megnövekedése, javuló 
komfort.   
 

A magas beruházási költségek 
és a hosszú megtérülési idő 
hátráltatják a beruházásokat. 

Pénzügyi forrás (saját 
tőke, hitel, 
támogatások, ingatlan) 

Beruházás 
épületenergetikai 
megtakarítási 
projektekbe.  

Szekunder 
érintettek 

Állam Gazdasági 
versenyképesség és 
fejlődés.  
 

Nemzetgazdasági szinten 
kiadások csökkentése, 
energiafüggőség 
csökkentése.  

Megfelelés egyéb lobbi 
szervezetek akaratának.  
 
 

EU és nemzetközi 
finanszírozási 
beruházások, törvényi 
szabályozások.   

Pályázati felhívások és 
beruházások 
támogatása, tanúsítási 
rendszerek, 
lobbitevékenység.  

Önkormányzat Költségmegtakarítás, 
regionális fejlesztés, 
regionális 
szintű energiaproblémák 
megoldása. 
 

Decentralizált energia-
előállítás ösztönzése, 
csökkenő szállítási 
költségek, alacsonyabb 
energiaár.   

Magas költségű képzések, 
támogatások nyújtása. 
Bürokrácia.  
 

Engedélyezési funkciók, 
emberi erőforrás, saját 
pénzügyi források.  
 

Igazgatás, 
engedélyezés és 
ellenőrzés.  
Energiamegtakarítási 
beruházások 
kezdeményezése, 
társadalmi oktatási 
programok.  

Környezet-
védelmi 
szervezetek 

Környezet és 
energiaforrások védelme.  
  

Környezettudatosság 
növelése.  

Konfliktus egyéb érintettek 
érdekeivel (üzemanyag, gáz, 
olaj lobbi stb.) Erős az olaj- és 
gáz-lobbi befolyása.  

Szakmai ismeretek, 
emberi erőforrások, 
szervezeti finanszírozás, 
törvényes képviselet.  

Kampányok, szakmai 
tanácsadás, 
lobbitevékenység.  
 

Energia-
szolgáltató 
vállalatok, 
energiatermelő 
vállalatok 
 

Energetikai 
szolgáltatások, profit, 
fogyasztói igények 
kielégítése.  
 

Energiatakarékos 
megoldások, új 
szolgáltatások fejlesztése, 
energiatakarékossági 
ismeretek terjesztése, 
vevőhűség. 

Energiából származó profit 
csökkenése.  Piacszűkülés. 
 

Szakértelem, 
infrastruktúra.  
 

Infrasturktúra 
fejlesztés és új 
szolgáltatások.  

Pénzügyi 
intézmények  

Profitbővítés, 
hitelközvetítés 
 

Beruházások 
finanszírozásának 
megkönnyítése 

Kockázat a megtérülés és a 
hitel visszafizetése miatt.  

Pénzügyi források.  
 

Hitel, beruházások.  
 

Versenytárs 
vállalkozások  

Versenyképesség és piaci 
részesedés növelése.  
 

A versenyhelyzet 
fejlesztéshez, új 
szolgáltatásokhoz, 
alacsonyabb árakhoz 
vezethet. 

Alacsonyabb árak alacsonyabb 
minőséggel is párosulhatnak.  
 

Szakértelem, 
munkaeszközök, tőke, 
munkaerő. 

Kedvezőbb ajánlatok, 
fogyasztók 
“elcsábítása”. 

Egyetemek, 
kutatóintézetek  
 

Energiatakarékos 
megoldások fejlesztése, 
társadalmi és gazdasági 
hatások vizsgálata és 
érdekek feltárása. 
 

K+F irányvonalak 
meghatározása, az 
eredmények ipari 
adoptálása, oktatás. 
 

A kutatási beruházások 
függnek a támogató 
programoktól és eszközöktől.   
Eltérés az egyetemi és az ipari 
kutatási érdekek között.   

Emberi erőforrás, 
laboratóriumok.  

K+F, ipari alkalmazás, 
oktatás.  
 

Lobbi szervezetek 
(üzemanyag, gáz, 
olaj lobbi stb.) 

Olaj- és gázfogyasztás 
szükségletének 
fenntartása. 
 

Új igények és projektek  
az energiatakarékosság 
fokozása miatt.  
 

Rövid távú, maximális profit 
szemléletű gondolkodás, mely 
a meglévő készletek mielőbbi 
értékesítéséhez vezet. 

Kapcsolati tőke.  
 

Beruházások és 
szervezetek elleni 
lobbi tevékenység.  

„Kívülállók” Természeti 
környezet 

Klímavédelem, 
fenntartható 
energiafelhasználás.  
 

Energiaforrásokkal 
takarékosság és 
üvegházhatást előidéző 
gázok csökkentése.  

Az energiatakarékos 
megoldások új környezeti 
problémákat is generálhatnak.  

Energiaforrások. Fenntartható 
energiafogyasztás.  
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3.2. AZ ÉRINTETTEK KÖRÉNEK MEGHATÁROZÁSA, ÉRDEKEIK ÉS ELLENÉRDEKEIK, 

MOTIVÁCIÓIK ÉS ERŐFORRÁSAIK FELTÁRÁSA  

 

A 3.1. táblázat egy olyan modellt jelenít meg, amely a kutatás lefolytatásának első 

lépéseként a projekt céljának azonosítását foglalja magába. A projekt legfőbb célja az 

energiatakarékosság és a hatékony energiafelhasználás. Az 3.1. táblázat az aktuális 

környezeti feltételek ismeretében mutatja be az egyes szereplőket. Az egyes érintettek 

különböző érdekei/motivációi mellett a táblázat tartalmazza azon főbb tényezőket is, melyek 

a beruházások sikeréhez vagy kudarcához vezethetnek. A táblázatban szereplő érdekek 

lehetnek a projekt céljaival harmonizálók és azzal ütközőek is, melyek a különböző érintettek 

esetén eltérően jelentkezhetnek. A táblázat adatai azokat a specifikus erőforrásokat is 

tartalmazza, melyek eseti vagy folyamatos jelleggel szükségesek az egyes érintettek számára. 

Továbbá a táblázat adatai megmutatják, hogy milyen gazdag és sokrétű erőforrásokat 

lehetséges nemzeti szinten mobilizálni az energiatakarékossági célkitűzések elérése 

érdekében, amennyiben a beruházások megvalósulnak. Az erőforrások ismertetése mellett 

megjelennek a projektek potenciális szponzorai is.  

A primer érintettek esetén szembetűnő, hogy nem található érdekegyezés köztük. A vevők 

számára kockázati tényezőt jelent a vállalkozások “maximális profit” szemlélete, hiszen a 

beruházás megtérülése és a szakmai kivitelezés minősége kerülhet ilyenkor veszélybe. 

Miután szolgáltatás nyújtásról van szó, így az egyetlen ellenszolgáltatás, melyet a vállalkozás 

el tud fogadni a munkájáért a pénz. Azonban ez az az erőforrás, mely a legkevésbé áll 

rendelkezésre a hazai háztartások számára.  

Az elemzés során a vállalkozásokat 4 csoportra osztottam tevékenységi területük szerint: 

gyártók, tervezők, forgalmazók és kivitelezők. Ez a négy tevékenységi terület a legjellemzőbb 

a hazai lakossági energiamegtakarítási piacon. A szellemi és a tárgyi eszközöket a 

vállalkozások biztosítják, akik között erős egymásrautaltsági viszony van, a projektben való 

érdekeltség többnyire a jutalékok mértékével egyenesen arányos. 

A vizsgált területen a másodlagos érintettek száma magas. Összesen 8 szereplő került 

azonosításra, akik közvetetten érintettek az energiamegtakarítási projektekben / 

beruházásokban. A másodlagos érintettek jelenléte szükséges, de nem elengedhetetlen 
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feltétele a beruházások megvalósulásának. Szerepkörük így megoszlik a támogató, a 

monitorozó és a szószólói feladatok között. A támogató, a monitorozó és a felügyelő 

feladatkörök az állam, az önkormányzat és a környezetvédelmi szervezetek között oszlanak 

meg. Az állam és az önkormányzatok érdekei nagyjából egy irányba mutatnak, mely abból is 

adódik, hogy az önkormányzat az állam helyi szintű végrehajtója, köztük a legtöbb ellentétet 

a kommunikáció hiánya és az erőforrások biztosítása okozza. A környezetvédelmi szervezetek 

azok a szószólók és monitorózók, akik a természeti környezet érdekeiből kiindulva próbálnak 

közös nevezőt találni  a többi érintettel és érdekeikkel. Szintén eszközöket biztosítanak az 

egyes energiaelőállító és -szolgáltató vállalatok, azonban az ő alapvető érdekükkel 

(értékesített energiamennyiségtől függő bevétel) ellentétes az energiamegtakarítási 

projektek célkitűzése. A társadalmi és a nemzetgazdasági elvárások miatt ezen vállalatok 

kiegészítő szolgáltatások kínálásával igyekeznek megfelelni a piaci kihívásoknak és a 

folyamatosan csökkenő bevételeik ellentételezésének. Az egyetemek és a kutatóintézetek a 

szükséges szellemi erőforrásokkal képesek eszközt biztosító szerepkört betölteni. Ezen 

szereplők legnagyobb kihívása napjainkban, hogy lépést tartsanak a piaci követelményekkel 

és képesek legyenek folytonos szemléletbeli megújulásra. A lobbiszervezetek a 

legmarkánsabb közvetlen vagy közvetett támogatói vagy éppenséggel az ellenzői a 

beruházásoknak. Számos érdek és ellenérdek ütközik egyes beruházások hátterében, 

melyeket ezen szervezetek koordinálnak. A pénzügyi intézmények képesek megteremteni 

azon pénzügyi forrásokat, melyek a széleskörű elterjedéshez szükségesek. A piacon 

egyenlőre kevés (támogatott) hitel áll rendelkezésre, melyeket kifejezetten 

energiamegtakarítási beruházásokra lehet felhasználni. A pénzügyi intézetek 

kockázatkerülését mutatja, hogy jelenleg még lassan megtérülő beruházások körébe tartozik 

az energiahatékonyság, különösen a lakossági piacon.  

A természeti környezet - mint „kívülálló” érintett - passzív tényezőként van jelen a projekt 

folyamatában, így nem tud bizonyítható módon hatást gyakorolni a beruházások 

kimenetelére. Habár az összes érintett motivációja vagy érdekei közül a természeti 

vonatkozás a legfontosabb (fenntarthatósági) elem. Megjegyzendő, hogy az érintett 

besorolása vitára adhat lehetőséget, hiszen direkt módon és rövid távon valóban nincs 

hatása a beruházás kimenetére, de különféle „érdekképviselői” felléphetnek a „nevében”, 

így kívülállóként érdemes megjeleníteni.  
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3.3. AZ ÉRINTETTEK BEFOLYÁSÁNAK ÉS FONTOSSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE  

Az energiamegtakarítási beruházások elemzése során egy adott érintett befolyásának és 

fontosságának meghatározása a következőképpen értendő. A befolyás arra vonatkozik, hogy 

milyen erős az adott érintett érdekérvényesítő képessége, míg a fontosság arra vonatkozik, 

hogy az adott érintett érdekei, problémái, szükségletei a tervezett beruházás szempontjából 

milyen mértékben fontosak és támogatandók.  

 

3.3.1. Az érintettek befolyásának vizsgálata 

Az egyes érintettek befolyásának meghatározásához 5-5 szempontot használtam fel súlyozva 

az egyes érintettek alapján (3.2. és 3.3. táblázat). A befolyást külön vizsgáltam formális és 

informális érdekcsoportok esetén, eltérő szempontrendszer szerint az ODA ajánlása alapján.  

Formális szervezetek esetében az alábbi szempontok alapján végeztem az elemzést:  

 Formális intézményi hierarchiában elfoglalt hely. 

 A vezetőség döntéshozatali jogosultsága, a döntések érvényesülésének köre. 

 A beruházás szempontjából stratégiailag fontos források felett való rendelkezés mértéke. 

 Speciális tudásokkal, jártasságokkal való rendelkezés mértéke. 

 Tárgyalási pozíció erőssége. 

Informális szervezetek esetén a következő szempontok segítették az egyes érintettek 

befolyásolási mértékének a meghatározását: 

 Társadalmi, gazdasági és politikai státusz.  

 A szervezettség mértéke - a csoporton belüli konszenzus megléte vagy hiánya, a vezetők 

döntéshozatali hatékonysága. 

 A beruházás szempontjából meghatározó források feletti rendelkezés mértéke.  

 Más kulcsszereplőkkel kapcsolatos informális befolyásolás képessége.  

 Más kulcsszereplőktől való függés mértéke - a csoporton belüli konszenzus megléte vagy 

hiánya, a vezetők döntéshozatali hatékonysága. 

A súlyozás mértéke három kategóriába sorolható. Magas befolyás mértéke (3), közepes 

befolyás mértéke (2), míg az alacsony befolyás mértéke (1). A befolyás mértékét az egyes 

szempontokra adott értékek összege határozza meg.  
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3.2. táblázat. Az érintettek befolyásának meghatározását segítő szempontok formális szervezetek 

esetében. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (ODA, 1995) („Érintettek elemzés” saját 

mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

 
 

Érintettek 
megnevezése 

Befolyás mértéke formális szervezetek esetében  
Befolyás 

mértéke* 
formális 

szervezetek 
esetében 
összesen 

Formális 
intézményi 

hierarchiában 
elfoglalt hely 

 

A vezetőség 
döntéshozatali 
jogosultsága, a 

döntések 
érvényesü-

lésének köre 

A beruházás 
szempontjából 

stratégiailag 
fontos források 

felett való 
rendelkezés 

mértéke 

Speciális 
tudásokkal, 

jártasságokkal 
való 

rendelkezés 
mértéke 

Tárgyalási 
pozíció 

erőssége 
 

Állam 
 

Magas  
(3) 

Széles körű  
(3) 

Magas  
(3) 

Közepes 
(2) 

Magas  
(3) 

Magas 
(14) 

Önkormányzat 
 

Közepes  
(2) 

Korlátozott 
körű 
(2) 

Alacsony 
(1) 

Alacsony 
(1) 

Alacsony  
(2) 

Alacsony 
(8) 

Környezet-
védelmi 
szervezetek 

Alacsony 
(1) 

Szűk körű 
(1) 

Alacsony 
(1) 

Magas  
(3) 

Közepes  
(2) 

Alacsony 
(7) 

Épületenergetikai 
vállalkozások  

Alacsony 
(1) 

Szűk körű 
(1) 

Magas 
(3) 

Magas 
(3) 

Alacsony 
(1) 

Közepes 
(9) 

Egyetemek, 
kutatóintézetek  

Közepes 
(2) 

Szűk körű 
(1) 

Alacsony 
(1) 

Magas 
(3) 

Alacsony 
(1) 

Alacsony 
(8) 

Pénzügyi 
intézmények  

Magas 
(3) 

Széles körű  
(3) 

Magas 
(3) 

Közepes 
(2) 

Magas 
(3) 

Magas 
(14) 

Energia-
szolgáltató és 
termelő 
vállalatok 

Közepes 
(3) 

Korlátozott 
körű 
(2) 

Közepes 
(2) 

Magas 
(3) 

Közepes 
(2) 

Közepes 
(12) 

*Értéktartományok: magas: 13-15, közepes: 9-12, alacsony: 5-8. 

3.3. táblázat. Az érintettek befolyásának meghatározását segítő szempontok informális szervezetek 

esetében. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (ODA, 1995) („Érintettek elemzés” saját 

mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

 
Érintettek 
megnevezése 

Informális érdekcsoportok esetében  
Befolyás 
mértéke 

informális 
szervezetek 

esetében 
összesen 

Társadalmi, 
gazdasági 
és politikai 

státusz  
 

A 
szervezettség 

mértéke 

A beruházás 
szempontjából 
meghatározó 

források feletti 
rendelkezés 

mértéke 

Más 
kulcsszereplőkkel 

kapcsolatos 
informális 

befolyásolás 
képessége  

Más kulcs-
szereplőktől 
való függés 

mértéke  
 

Háztartások Közepes 
(2) 

Alacsony 
(1) 

Közepes 
(2) 

Alacsony 
(1) 

Magas  
(3) 

Közepes 
(9) 

Lobbi 
szervezetek  
 

Magas  
(3) 

Magas  
(3) 

Magas 
 (3) 

Magas  
(3) 

Közepes  
(2)  

Magas 
(14) 

Természeti 
környezet 

Közepes 
(2) 

Nem 
értelmezhető 

Magas 
(2) 

Nem 
értelmezhető 

Magas  
(3) 

Nem 
értelmezhető 

(7) 

*Értéktartományok: magas: 13-15, közepes: 10-12, alacsony: 5-9. 
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3.3.2. Az érintettek fontosságának vizsgálata 

Az egyes érintetteknek a beruházással kapcsolatos fontosságának megítélésére az alábbi 

kérdések megválaszolásával kaphatunk válaszokat (melyből a 2. kérdéskörrel már a 3.2. 

fejezetben is foglalkoztam): 

1. A beruházás célkitűzései mely érintett mely problémáira gyakorolnak hatást, azok 

enyhítése, megoldása, vagy éppen súlyosbodása szempontjából? 

2. A beruházás célkitűzései mely érintett céljai között szerepelnek prioritásként, illetve 

melyek igényeivel, szükségleteivel, elvárásaival egyeznek meg? 

3. Mely érintett érdekei állnak a legközelebb a beruházás célkitűzéseihez? 

A 3.2. táblázat magában foglalja az egyes érintettek mindazon érdekeit, melyek a beruházás 

céljával egybeesnek, vagy éppen ellenkezőek. A fontosság elemzéshez meg kell határozni az 

egyes érintettek problémáit, melyet a 3.4. táblázat tartalmaz. 

Az épületenergetikai beruházások legfőbb célja az energiamegtakarítás elérése oly módon, 

hogy azok gazdasági, természeti és társadalmi szempontból is fenntarthatóak legyenek. A 

további célok, melyek részben vagy egészében megegyeznek az érintettek érdekeivel: 

 Energiatakarékos és piacképes termékek létrehozása és alkalmazása. 

 Hatékony energetikai rendszerek alkalmazása. 

 Jó ár/értéken megfelelő minőségű technológiai megoldások. 

 Háztartási költségmegtakarítás, ingatlan érték növekedés, komfortérzet növelés.   

 Megtérülő beruházás. 

 Nemzetgazdasági szinten kiadások és energiafüggőség csökkentése. 

 Gazdasági versenyképesség és fejlődés.  

 Energiatámogatási költségek csökkentése.  

 Alacsonyabb energiaköltségek.   

 Környezettudatosság növelése.  

 Környezet és energiaforrások védelme. 

 Energiatakarékossági ismeretek terjesztése, vevőhűség. 

 Beruházások finanszírozásának megkönnyítése.  

 K+F irányvonalak meghatározása, az eredmények ipari adoptálása.  

 Klímavédelem, fenntartható energiafelhasználás.  
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3.4. táblázat: Az érintettek problémáinak meghatározása. Forrás: Saját szerkesztés.  („Érintettek 

elemzés” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

Érintettek Az egyes érintettek problémái 

Ép
ü

le
te

n
e

rg
e

ti
ka

i 

vá
lla

lk
o

zá
so

k 

Gyártók Profit csökkenés, erősödő verseny, egyre magasabb technológiai és 
környezetvédelmi elvárások, növekvő jogszabályi feltételnek való megfelelés.   

Tervezők Profit csökkenés, jutalékoknak való kiszolgáltatottság, egyre összetettebb tervek 
készítése, testreszabási elvárások, növekvő jogszabályi feltételeknek való 
megfelelés. 

Forgalmazók Profit csökkenés, erősödő verseny, egyre több és magasabb szintű szolgáltatások 
biztosítása 

Kivitelezők Profit csökkenés, egyre magasabb kivitelezési elvárás, növekvő jogszabályi 
feltételeknek való megfelelés.  

Háztartások Magas háztartási költségek, elavult épületgépészeti rendszerek. 

Állam Magas energiafüggőség, nemzetgazdasági versenyhátrány, magas költségek. 

Önkormányzatok Magas szociális ártámogatási költség, alacsony lakossági elégedettségi szint 

Környezetvédelmi 
szervezetek 

Fokozódó felelősségérzet a társadalom és természet jövőjéért. 

Energiaszolgáltató és 
termelő vállalatok 

Csökkenő profit, erősödő verseny, egyre magasabb technológiai és 
környezetvédelmi elvárások, növekvő jogszabályi feltételnek és társadalmi 
elvárásoknak való megfelelés.   

Pénzügyi intézmények Alacsony kockázatú befektetések támogatása, szigorodó hitelezés 

Egyetemek és 
kutatóintézetek 

K+F projektekben részvétel jelentőségének növekedése, lépést tartani a piaci 
igényekkel és fejlődéssel. 

Lobbi szervezetek Saját piacuk védése.  

Természet Erőforrások védelme.  

3.5. táblázat: Az érintettek fontosságának meghatározása. Forrás: Saját szerkesztés. („Érintettek 

elemzés” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

Érintettek A beruházás 
célkitűzésének hatása az 

érintett problémáira 

A beruházás 
célkitűzései és az 
érintett érdekei 
közötti egyezés. 

Az érintett 
fontossága* 

Épületenergetikai vállalkozások magas 
(3) 

magas 
(3) 

magas 
(6) 

Háztartások magas 
(3) 

magas 
(3) 

magas 
(6) 

Állam magas 
(3) 

magas 
(3) 

magas 
(6) 

Önkormányzatok közepes 
(2) 

közepes 
(2) 

közepes 
(4) 

Környezetvédelmi szervezetek közepes 
(2) 

közepes 
(2) 

közepes 
(4) 

Energiaszolgáltató és termelő 
vállalatok 

közepes 
(2) 

közepes 
(2) 

közepes 
(4) 

Pénzügyi intézmények magas 
(3) 

közepes 
 (2) 

közepes 
(5) 

Egyetemek és kutatóintézetek alacsony 
(1) 

magas 
(3) 

közepes 
(4) 

Lobbi szervezetek magas 
(3) 

közepes 
(2) 

közepes 
(5) 

Természeti környezet magas 
(3) 

magas 
(3) 

magas 
(6) 

*Értéktartományok: magas: 6, közepes: 4-5, alacsony: 2-3. 
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A 3.5. táblázatban minden egyes érintetthez kapcsolódóan vizsgálom a megtakarítási 

beruházás célkitűzéseit, érintettek érdekekeinek kapcsolódását a célokhoz, valamint 

besorolom az egyes érdekeket érvényesülése, problémamegoldás és célok megegyezése 

szempontjából. 

 

3.3.3. A befolyás és fontosság kombinációjának értékelése  

Az érintettek elemzésének legfontosabb eszköze a befolyás és fontosság dimenziók 

kombinációjának mátrixa (3.2. ábra). A projekt tervezése során ennek segítségével 

határozható meg az épületenergetikai érintettekkel kiépítendő viszonyrendszer milyensége, 

ami egyben az energiamegtakarítási projekt kiinduló állapotának érdekviszony-rendszerét is 

megjeleníti. 

A mátrix egyes celláinak értelmezése (ODA, 1995 alapján): 

 A cella: Az itt található érintetteknek szükségük van speciális támogatásokra, ha érdekük 

érvényesülése a beruházás szempontjából támogatottnak ítélt.  

 B cella: Az ebben a cellában található érintettek pozitív szereplők, mivel mind befolyás, 

mind fontosság tekintetében magas megítéléssel rendelkeznek.  

 C cella: Az itt található érintettekkel kapcsolatban általános és jelentős a kockázat, mivel 

érdekeik a tervezett projekt tárgyával, célkitűzésével kapcsolatban ellenétesek, és adott 

esetben képesek hátráltatni, vagy szélsőséges helyzetben meggátolni a beruházás 

megvalósulását.  

 D cella: Az ebben a cellában található érintettek nem igazán érdekeltek a beruházás 

céljával, vagy eredményivel kapcsolatban. 

A mátrix cellái közül az, B, és C, cellákban találhatóak az állam, a pénzügyi intézmények, lobbi 

szervezetek, energiaszolgáltató- és termelő vállalatok, amelyek jelentősen befolyásolhatják 

az energiamegtakarítási beruházások megvalósulását. Az állam, pénzügyi intézmények és 

lobbi szervezetek azok az érintettek, amelyek a beruházásban a fontosságukhoz megfelelő 

mértékű befolyással is rendelkeznek, tehát érdekeiket hathatósan tudják érvényesíteni. Az 

energiaszolgáltató és termelő vállalatok a B és C cella határán helyezkednek el. Ez is 

megmutatja, hogy magas befolyással rendelkeznek ezen vállalatok – többnyire a lobbi 

tevékenységük miatt - a területen, azonban érdemben nem ők a legfontosabb kulcsszereplők 
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a problémák megoldásához. Az A cellában található érintettek (háztartások és 

épületenergetikai vállalkozások, valamint környezetvédelmi szervezetek, egyetemek, 

kutatóintézetek és önkormányzatok) képezhetnek egyfajta „tartalék bázist”, mivel megfelelő 

kommunikációs, lobbi vagy egyéb támogatás révén befolyásuk növelhető, ezáltal 

átkerülhetnek a B cellába. Figyelemre méltó, hogy az A cellában 2 kategória alakult ki. Az 

első kategóriába a primer érintettek kerültek, azaz a háztartások és épületenergetikai 

vállalkozások. Az eredmény megmutatja, hogy ők magas fontossággal bírnak, azonban a 

szükséges befolyás megszerzéséhez még összefogás, lobbi-tevékenység szükséges.  Az ehhez 

szükséges támogatás „befektetésként” kezelendő, melyek többségében projektfeladatok- és 

költségek a célok hosszú távú támogatása érdekében (Girán, 2006). Az A cellán belül másik 

kategória a környezetvédelmi szervezetek, önkormányzat és egyetemek. Itt nemcsak a 

befolyás, hanem a fontosság növelése is fontos, mert nem megfelelő érdekérvényesítés 

miatt leszakadhatnak ezen szereplők a D cellába.  

A projekttel kapcsolatos tervezés során a szóban forgó érintettekkel történő kockázatok és 

feltételezések mérlegelése szükségszerű, mely már a 3.4. fejezet témája.  

alacsony befolyás                         magas befolyás 

magas fontosság                          magas fontosság 

5           15 

A 
 

 

 

 

 

 

 

B 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D 

 

 

 

 

 

 

 

C 

5           15 

     alacsony fontosság                                 magas befolyás 

    alacsony befolyás                                 alacsony fontosság 

3.2. ábra: A befolyás és fontosság kombinációjának mátrixa. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: 

(ODA, 1995) („Érintettek elemzés” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

 

6 6 

2 
2 

Energiaszolgáltató 
és termelő 
vállalatok 

Háztartások,  
Épületenergetikai 

vállalkozások 

Állam 

Önkormányzat, 
Egyetemek, 

kutatóintézetek 

Környezetvédelmi 
szervezetek 

Pénzügyi 
intézmények, 

Lobbi 
szervezetek 
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3.4. AZ ÉRINTETTEK EGYMÁSHOZ VISZONYÍTOTT POZÍCIÓI ÉS HÁLÓZATA  

Érintettek kapcsolati háló modellje (3.3. ábra) szemlélteti a különböző szereplők 

kapcsolódási pontjait és az egymáshoz viszonyított pozícióit. A gráfszerű háló a primer 

érintettek (épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások, háztartások) szempontjából épül fel.   

A szaggatott nyilak jelölik a közvetett hatásokat, a vastagított nyilak pedig a közvetlen 

hatásokat. A vastagon szedett szövegdoboz a primer érintetteket jelölik, míg a többi a 

szekunder érintetteket. A természeti környezet, mint kívülálló jelenik meg az ábrában, 

keretbe foglalva az összes többi szereplőt.  

Az ábra megmutatja, hogy a fosszilis energiahordozókat képviselő lobbi szervezetek több 

szintet átlépve, egészen az alsó szintig is képesek hatást gyakorolni a többi érintettre, míg ez 

az erős befolyásolási képesség a többi érintett esetében nem figyelhető meg. Az ábra alapján 

kirajzolódik az energiapolitikában a felülről jövő nyomás, melyet egyéb szereplők igyekeznek 

saját erőforrásaik szerint támogatni. Alulról jövő nyomás hazánkban egyelőre kevésbé 

érzékelhető a rossz gazdasági helyezet és az alacsony életszínvonal miatt, mely az 

energiamegtakarítási beruházásokat háttérbe szorítja. A háztartások tőkehiány és romló 

hitelfelvételi okok miatt inkább a magasabb energiaköltségeket kénytelenek választani.  

Továbbá, az érintettek kölcsönös egymásrautaltsága is látható a 3.3. ábrán, mely feltételezi 

az energiamegtakarítási beruházások széleskörű elterjedését és hosszútávú sikerességét. Ez 

jelzi azt is, hogy a beruházások a jelenlegi energiaárak mellett nem vagy csak hosszútávon 

megtérülők, valamint még túl nagy terhet jelentenek a háztartások döntő többsége számára 

(Bíró-Szigeti, 2009c). 
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3.3. ábra: Lakossági energiamegtakarítási beruházások érintettjeinek hálózati modellje. Forrás: (Bíró-

Szigeti - Vágási, 2009) („Érintettek elemzés” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

 

3.5. AZ ÉRINTETTEK EGYMÁSHOZ ÉS A PROJEKTHEZ KAPCSOLÓDÓ KOCKÁZATAI ÉS 

KAPCSOLATI RENDSZERÉNEK FELTÁRÁSA  

Az érintetteknek az energiamegtakarítási projektekhez fűződő kockázatainak és 

feltételezéseinek összefoglalása mindazon veszélyeknek és lehetséges buktatóknak a 

számbavételét és kritikus elemzését jelenti, amelyek a befolyás és fontosság viszonylatában 

kirajzolódó erőviszonyokból következnek. Ezzel az eszközzel hatékonyan lehet felkészülni az 

energetikai beruházásokkal kapcsolatban felmerülő akadályok megelőzésére, illetve 

leküzdésére.  

A legtöbb kockázat az érdekütközésekből származik. A 3.2. fejezet és 3.1. táblázat magában 

foglalja az érintettek érdekeivel megegyező és ellentétes projekt célokat, melyek mind a 

lehetőségeket, mind a veszélyeket (kockázatot) rejthetnek magukba. A 3.3. fejezet 
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bemutatja az egyes érintettek befolyását és fontosságát. A 3.4. fejezet pedig az érintettek 

egymáshoz kapcsolódásának módját.  

A kockázatok meghatározása és értékelése fontos feladatként jelenik meg az érintettek 

projekt iránti elkötelezettségének fokozása vagy az „ellentevékenységének” mérséklése 

végett. A kockázatok meghatározása és kezelése során figyelembe kell venni a befolyás és 

fontosság mértékét. Ennek egyik módja, a velük történő folyamatos információs kapcsolat 

kiépítése és működtetése. Az információs kapcsolat kiépítéséhez célszerű meghatározni, 

hogy a projekt egyes szakaszaiban mely érintettel milyen kapcsolat kívánatos. Ezt foglalja 

össze a 3.6. táblázat.  

Az épületenergetikai vállalkozásokat 4 csoportra bontottam a tevékenységi körük alapján, 

mellyel árnyaltabb képet kapunk a kapcsolati rendszerről. Jól látható, hogy az 

energiamegtakarítási beruházások célmeghatározása és tervezése elsősorban az állam és az 

élenjáró pénzügyi és környezetvédelmi szakemberek feladata, de konzultáció formájában 

bevonják a háztartások, lobbi szervezetek, gyártó és tervező szakértőket, energiaszolgáltató 

és termelő vállalatokat is. A célmeghatározás és tervezés alapjainak lerakása általában 

bizottsági ülések formájában zajlik. A bizottsági üléseken ellenőrző szakértőként érdemes 

részt venni egyetemek, kutatóintézetek szakértőinek. Háztartásokat általában nonprofit 

szervezet képviseli, akik tanulmányaikkal, adatbázisukkal tudnak hozzájárulni a kezdeti 

szakaszhoz. Lobbi szervezetek formális vagy informális formájuktól függően konzultánsként 

jelen vannak az első kettő folyamatrészben is. Az önkormányzatok és épületenergetikai 

vállalkozások, mint informálandó érintettként vannak jelen. Az épületenergetikai 

vállalkozások képviselői gyakran kritikaként említik, hogy az állam nem vonja be őket a 

célmeghatározási és tervezési szakaszokba. Ennek az a gyakorlati oka, hogy bizottsági 

üléseken állandó tagként olyan szakértők vehetnek részt, akik teljes függetlenséget tudnak 

képviselni. Azonban az informálandó érintettek köréből nem szabad őket kihagyni.  

A megvalósítás szakaszának sikere gyakorlatilag a két primer érintetten múlik: 

épületenergetikai vállalkozásokon és háztartásokon. Az állam, mint koordináló, a pénzügyi 

szervezet, mint eszközt biztosító résztvevőként folyamatos konzultánsi és megvalósító 

szereplők, akik – lehetőségeik és képességük szerint - igyekeznek a jogi és politikai 

környezetet a célmeghatározáshoz igazítani. Felügyelő szerepkört ebben a fázisban 

környezetvédelmi szervezetek, mint tanácsadók, valamint a célkitűzések érdekekre való 
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hatásának mérését az önkormányzatok és a lobbi szervezetek ebben a szakaszban végzik el. 

Az energiamegtakarítási beruházás ideális esetben egy olyan folyamat, mely hosszútávon 

fenntartható energiagazdálkodást tesz lehetővé. Folyamatos értékelési munkákat a kezdeti 

szakaszok érintettjei végzik a korábban kialakult partneri forma szerint.  

3.6. táblázat: Kapcsolati rendszer táblázat. Forrás: Saját szerkesztés. Felhasználva: (ODA, 1995) 

(„Érintettek elemzés” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

A projekt 
szakaszai 

Informálandó  
érintettek 

Konzultációs partneri  
érintettek 

Közvetlen partneri 
érintettek 

Ellenőrzésbe bevont 
érintettek 

Célmeghatározás Önkormányzatok, 
Épületenergetikai 
vállalkozások 

Háztartások, Lobbi 
szervezetek,  

Állam, 
Környezetvédelmi 
szervezetek, 
Pénzügyi 
intézmények, 
 

Energiaszolgáltató és 
termelő vállalatok, 
Egyetemek, 
kutatóintézetek, 

Tervezés Önkormányzatok, 
Épületenergetikai 
vállalkozások 

Háztartások, Lobbi 
szervezetek, 

Állam, 
Környezetvédelmi 
szervezetek, 
Pénzügyi 
intézmények, 

Egyetemek, 
kutatóintézetek,  

Megvalósítás Egyetemek, 
kutatóintézetek, 

Állam, Pénzügyi 
intézmények, 

Épületenergetikai 
vállalkozások 
Háztartások, 

Önkormányzatok, 
Lobbi szervezetek, 
Környezetvédelmi 
szervezetek, 

Monitoring, 
értékelés 

Önkormányzatok, 
Épületenergetikai 
vállalkozások 

Háztartások, Lobbi 
szervezetek, 

 

Állam, 
Környezetvédelmi 
szervezetek, 
Pénzügyi 
intézmények, 

Egyetemek, 
kutatóintézetek, 

Az egyes érintettek érdekeiknek egymásra ható kockázatait gyűjtöttem össze a 3.7. 

táblázatban. A ferdén safrozott cella azt jelöli, hogy mely érintettek kapcsolata esetén nem 

értelmezhető kockázati tényező.   

A legtöbb konfliktus az épületenergetikai vállalkozások és a vevők (állam, önkormányzat és 

háztartások) eltérő érdekeikből származnak. A vállalkozások profitorientáltak, számukra az 

jelenti a hatékonyságot, ha egységnyi termék vagy szolgáltatás értékesítésébe minél 

kevesebb időt, energiát és tudás kell invesztálniuk. A vevők azonban a gondos, testreszabott 

termékeket, terveket, értékesítést és kivitelezést várnak el a lehető legalacsonyabb áron. 

(Jelen táblázat értelmezésében vevőnek számít a háztartás, ami közvetlenül élvezi 

beruházásának eredményeit, az önkormányzat, amennyiben önrésszel támogatja a 

beruházást – társasházak esetén –, valamint az állam, aki pályázati konstrukció keretében 

nyújt támogatást a beruházásnak.)    
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3.7. táblázat: Az érintettek egymás és a projekthez kapcsolódó kockázatai. Forrás: Saját szerkesztés. („Érintettek elemzés” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 
 

Érintettek 
Épületenergetikai vállalkozások Háztartások Állam Önkormányzatok Környezetvédelmi 

szervezetek 
Energiaszolgáltató és 

termelő vállalatok 
Pénzügyi intézmények Egyetemek és 

kutatóintézetek 
Lobbi szervezetek Természet 

Gyártók Tervezők Forgalmazók Kivitelezők 
Ép

ü
le

te
n

er
ge

ti
ka

i v
ál

la
lk

o
zá

so
k

 

Gyártók              

Tervezők A jutalékok miatt 
nem történik 
tényleges 
„testreszabás”. 

            

Forgalmazók A jutalékok miatt 
nem a vevő érdeke 
az elsődleges 
szempont.  

Jutalék mértéke a 
legfontosabb 
mindkét fél 
számára. 

           

Kivitelezők Kivitelezés során 
nem a szakmailag 
megfelelő termék 
kerül beszerelésre.  

Kivitelezők és 
tervezők 
konfliktusa, ha 
nem teljesül az 
elvárt teljesítmény. 

Kivitelezés során 
nem a szakmailag 
megfelelő termék 
kerül beszerelésre. 

          

Háztartások Testreszabás 
hiánya miatt nem 
térül meg a 
befektetés. 

Tervezők nem 
veszik figyelembe a 
költség-tényezőket 
a tervezés során. 

Testreszabás 
hiánya miatt nem 
térül meg a 
befektetés. 

Kivitelezés 
minősége 
befolyásolja a 
termék 
teljesítményét. 

         

Állam Testreszabás 
hiánya miatt nem 
teljesül az elvárt 
teljesítmény. 

Szabályozások és 
annak gyakorlati 
alkalmazásának 
konfliktusa.  

Szigorú 
szabályozások és 
pályázati rendszer 
kiszámíthatatlan-
sága miatt kis 
forgalom. 

Kivitelezés 
minősége 
befolyásolja a 
rendszer 
teljesítményét. 

Nem megfelelő, 
kiszámíthatatlan 
támogatási forma 
esetén nem 
valósulnak meg a 
beruházások. 

        

Önkormányzatok Testreszabás 
hiánya miatt nem 
teljesül az elvárt 
teljesítmény. 

Testreszabás 
hiánya miatt nem 
teljesül az elvárt 
teljesítmény. 

Testreszabás 
hiánya miatt nem 
térül meg a 
befektetés. 

Kivitelezés 
minősége 
befolyásolja a 
rendszer 
teljesítményét. 

Olcsóbb igénybe 
venni a jelenlegi 
támogatási 
formákat, mint 
beruházni. 

Teljesíthetetlen 
szabályozási 
feltételek, egyéni 
specifikációk 
figyelmen kívül 
hagyása. 

       

Környezetvédelmi 
szervezetek 

Testreszabás 
hiánya miatt nem 
teljesül az elvárt 
teljesítmény, 
környezetkímélő 
hatás elmarad. 

Környezeti 
elvárások és annak 
gyakorlati 
alkalmazásának 
konfliktusa. 

Környezeti 
elvárások és annak 
gyakorlati 
alkalmazásának 
konfliktusa 

Környezeti 
elvárások és annak 
gyakorlati 
alkalmazásának 
konfliktusa 

Össze-
egyeztethetetlen 
pénzügyi és 
komfort feltételek, 
és 
környezetvédelmi 
kritériumok. 

Összeegyeztethete
tlen helyi 
adottságok, 
szabályozások, 
nemzetgazdasági  
és 
környezetvédelmi 
kritériumok. 

Összeegyeztethete
tlen helyi 
adottságok és 
környezetvédelmi 
kritériumok. 

      

Energiaszolgáltató és 
termelő vállalatok 

Testreszabás 
hiánya miatt nem 
teljesül az elvárt 
teljesítmény. 

Testreszabás 
hiánya miatt nem 
teljesül az elvárt 
teljesítmény. 

Össze-
egyeztethetetlen 
technológiai 
kritériumok. 

Össze-
egyeztethetetlen 
technológiai 
kritériumok. 

Kevesebb 
energiafogyasztás 
nem kedvez az 
energiaszolgáltató
knak és 
termelőknek. 

Kevesebb 
energiafogyasztás 
nem kedvez az 
energiaszolgáltató
knak és 
termelőknek. 

Összeegyeztethete
tlen helyi 
adottságok és 
technológiai 
kritériumok. 

Összeegyeztethetetle
n környezetvédelmi 
és technológiai 
kritériumok. 

     

Pénzügyi intézmények Testreszabás 
hiánya miatt nem 
térül meg a 
befektetés. 

Testreszabás 
hiánya miatt nem 
térül meg a 
befektetés. 

Testreszabás 
hiánya miatt nem 
térül meg a 
befektetés. 

Kivitelezés 
minősége 
befolyásolja a 
rendszer 
teljesítményét. 

Újabb hitelterhek, 
kamatok miatt 
nem megtérülő 
beruházás. 

Üzleti alapon 
megtérülő 
beruházásokat 
kíván csak 
támogatni. 

Újabb hitelterhek, 
kamatok miatt 
nem megtérülő 
beruházás, önerő 
hiánya. 

Ha a 
környezetvédelmi 
kritériumok túl  
szigorú technológiai 
feltételek 
tartalmaznak, akkor 
üzletileg nem lesznek  
megalapozottak a 
beruházások. 

     

Egyetemek és 
kutatóintézetek 

Nem teljesülő K+F 
eredmények. 

Nem teljesülő K+F 
eredmények. 

Nem teljesülő K+F 
eredmények. 

Nem teljesülő K+F 
eredmények. 

Felmérések során 
torz válaszok. 
Pozitív vélemény, 
de passzív 
hozzáállás.  

Nem teljesülő K+F 
eredmények, nem 
teljesül az elvárt 
teljesítmény. 

 Erős önérdek 
érvényesítés, 
teljesíthetetlen 
környezetvédelmi 
kritériumok. 

Felmérések során torz 
válaszok. Pozitív 
vélemény, de passzív 
hozzáállás. 

K+F projektekben 
meghatározott   
túl  szigorú 
technológiai feltételek 
tartalmaznak, akkor 
üzletileg nem lesznek  
megalapozottak a 
beruházások. 

   

Lobbi szervezetek 
(olaj, gáz, szén) 

Csökkenő 
árbevételek, üzleti 
lehetőségek 
csökkenése. 

Csökkenő 
árbevételek, üzleti 
lehetőségek 
csökkenése. 

Csökkenő 
árbevételek, üzleti 
lehetőségek 
csökkenése. 

Csökkenő 
árbevételek, üzleti 
lehetőségek 
csökkenése.  

Tévhitek 
kialakulása, 
befolyásolás.  

Sikeres 
érdekérvényesítés 
esetén elmaradó 
nemzetgazdasági 
haszon. 

Sikeres 
érdekérvényesítés 
esetén támogatási 
rendszer 
változatlan marad.  

Sikeres/Sikertelen 
érdekérvényesítés 
környezetvédelmi 
irányelvek 
meghatározásában. 

Sikeres/Sikertelen 
érdekérvényesítés új 
technológia 
rendelkezésre 
bocsátással, kiegészítő 
szolgáltatások 
nyújtásával. 

Sikeres/Sikertelen 
érdekérvényesítés 
pénzügyi források 
felszabadításával. 

Sikeres/Sikertelen 
érdekérvényesítés K+F 
témák támogatásában. 

  

Természeti környezet Testreszabás 
hiánya miatt 
kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás 
alkalmazása. 

Testreszabás 
hiánya miatt 
kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás 
alkalmazása. 

Testreszabás 
hiánya miatt 
kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás 
alkalmazása. 

Testreszabás 
hiánya miatt 
kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás 
alkalmazása. 

Testreszabás 
hiánya miatt 
kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás 
alkalmazása. 

Testreszabás 
hiánya miatt 
kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás 
alkalmazása. 

Testreszabás 
hiánya miatt 
kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás 
alkalmazása. 

Testreszabás hiánya 
miatt kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás 
alkalmazása. 

Testreszabás hiánya 
miatt kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás alkalmazása. 

Testreszabás hiánya 
miatt kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás alkalmazása. 

Testreszabás hiánya 
miatt kevésbé 
környezetkímélő 
megoldás alkalmazása. 

Eddigi 
energioaforrásokat 
felhasználó 
technológiák 
alkamazása. 
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Az állam a visszaéléseket szigorú szabályozással, pályázati feltételekkel igyekszik 

visszaszorítani, azonban gyakran tapasztalható e téren túlzott szigor, így elmaradnak a 

beruházások. Az állam jelenleg a pályázatok folyamatos felülbírálatát végzi, amely miatt 

gyakran felfüggesztésre és változtatásra kerül sor. Ez a pályázati rendszer 

kiszámíthatatlanságát eredményezi.  

Pénzügyi intézmények azon szereplők, akik ezeket a beruházásokat támogatni tudnák, 

azonban ők üzleti alapon létrejött beruházások finanszírozását hajlandóak vállalni, állami 

kezességvállalás ezen a területen nem történik. Irányszámok még nem alakultak ki arra 

vonatkozóan, hogy egy beruházás háztartási mércével milyen kondíciók esetén számít 

megtérülőnek. 

Környezetvédelmi szervezetekkel szembeni konfliktus általában a túlzott környezetvédelmi 

elvárásaik miatt alakulnak ki, melyek betartása pénzügyileg, gazdaságilag, technológiailag és 

felhasználóként nem támogatott, nem lehetséges.  

A lobbi szervezetek érdekviszonyuk alapján sikert vagy sikertelenséget könyvelhetnek el ezen 

a területen. Amennyiben például fosszilis energiahordozókban érdekelt szervezeteknek 

sikerül megakadályozniuk egyes megújuló energiaforrásra épülő technológiák elterjedését az 

energiamegtakarítási beruházások során, úgy sikert értek el a saját szemszögükből, de az 

állam jövőbeli energiastratégiai fejlesztési irányait tekintve már sikertelenségről 

beszélhetünk.  

Egyetemek, kutatóintézetek segítségére tudnak lenni elsősorban az államnak a beruházások 

részleteinek kidolgozása során és a hatástanulmányok készítésének formájában. Ahhoz, hogy 

a hatástanulmányokban bemutatott technológiai megoldások a megvalósítás szakaszában az 

elvárt eredményeket hozzák, ugyanolyan minőségű anyagokat, technológiákat kell beépíteni 

a rendszerekbe megfelelő szakértelemmel. Ennél a feltételnél ütközhetnek az egyes 

épületenergetikai vállalkozói érdekek egymással. A mélyinterjúk során gyakran hangzott el a 

vállalkozások részéről tapasztalatként, hogy a potenciális vevők nagyobb lelkesedést 

mutatnak egy beruházás iránt mindaddig, amíg konkrét cselekvés nem válik szükségessé. 

Mindez a jövőbeli beruházásokról kialakított elvárások eltéréséhez vezethet.  

Az energiaszolgáltató és -termelő vállalatok alapjában véve ellenérdekeltjei az 

energiamegtakarítási beruházásoknak, mert a csökkenő energiafogyasztás számukra 
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csökkenő bevételeket eredményez. Azonban etikus magatartásként elvárt, hogy ezen 

közüzemi vállalatok társadalmi felelősségvállalásként az energiatakarékosság szemléletének 

terjedését  segítsék. Megfigyelhető – elsősorban a távhő szolgáltató vállalatok esetében –, 

hogy ők maguk kezdeményeznek energiamegtakarítási beruházásokat társasházak esetében. 

Ez az üzleti hozzáállás követendő példaként szolgálhat más közüzemi szolgáltatók számára is, 

hogy a kieső energiafogyasztásból származó bevételüket szolgáltatásnyújtással 

kompenzálják. Igaz, ez esetben az épületenergetikai vállalkozások erős versenytársakat 

kapnak. A közüzemi vállalatoknak ez esetben kisvállalkozásokra jellemző nagy 

rugalmassággal, és speciális szakmai tudás beépítéssel kell felvértezniük magukat.  

Természeti környezetre gyakorolt negatív hatás értelmezhető, mint kockázati tényező. 

Amennyiben nem kellően átgondolt az energiamegtakarítási beruházások eszközei és 

támogatási rendszere, abban az esetben nem valósul meg az optimális erőforrás 

gazdálkodás.   

 

3.6. A 3. FEJEZET ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI – 2. TÉZIS  

A témakör ODA modell szerinti elemzése során az alábbi következtetéseket vontam le:  

 Magyarországon jelenleg az alacsony szintű lakossági erőforrások miatt nem lehet 

számítani a beruházások széleskörű elterjedésére, így a szekunder érintettek 

együttműködése és a beruházáshoz fűződő érdekviszonyaik erősítésén és 

összehangolásán múlik a siker. 

 Széleskörű lakossági energiamegtakarítási beruházások elterjedése két esetben 

valósítható meg. Az egyik eset, amennyiben az energiaárak és a lakossági pénzügyi 

erőforrások növekednek, tisztán piaci alapon valósulnak meg a beruházások. Ekkor a két 

primer érintett érdekei és erőforrásai a mérvadóak. A másik esetben piaci alapon nem 

lehet számítani a beruházások elterjedésére, így a szekunder érintettek együttműködése 

és a projekthez fűződő érdekviszonyaik erősítésén és összehangolásán múlik a siker. 

Hazánkban a második eset a leginkább jellemző, így a szekunder érintettek felelőssége és 

hatása befolyásolja leginkább a lakossági energiamegtakarítási beruházások létrejöttét.  

Az ODA modell alapján végzett kutatásom nézőpontjaként érdemes ezt a második esetet 

alapul venni, és így értelmezni a leírtakat. Itt a legtöbb feladata az államnak van, mivel 
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felülről jövő nyomásként megfelelő támogatási politikát és ösztönzést kell nyújtania 

minden szekunder érintettnek, melyek a továbbiakban hatással bírnak a primer 

érintettekre is.   

 A szekunder érintettek közül az önkormányzatok, energiaszolgáltató és energiatermelő 

vállalatok, pénzügyi intézmények, egyetemek és lobbi szervezetek azok a szereplők, 

akiket az állam pályázatokkal, törvényekkel és szabályozásokkal ösztönöz. A primer 

szereplők közül a háztartások jelennek meg támogatott szereplőként a folyamatban, 

mind közvetlen, mind közvetett módon. Azonban a szakirodalmi és a kvalitatív kutatás 

során arra a következetésre jutottam, hogy a közvetett támogatási formák eddig nem 

voltak eredményesek.  

 A közvetett módon történő támogatás célja elsősorban az építőipar kifehérítésére 

irányul. Azon piaci szereplők, akik nem részesülnek támogatásban (gyártó, tervező, 

forgalmazó és kivitelező mikro és kisvállalkozások), leginkább a feketegazdasági 

tevékenységükkel tudják ellensúlyozni ezt, mely az állam számára bevétel kiesést és a 

folyamatok átláthatatlanságát eredményezi.  

 A kutatás során készített interjúk eredményei arra engednek következtetni, hogy a 

lakosság az épületenergetikai beruházásokat inkább a költségek csökkentése, semmint a 

környezettudatosság miatt támogatja (Bíró-Szigeti – Vágási, 2009).  

 Pénzügyi intézmények kockázatvállalásának növelése lenne szükséges hiteltermékek 

elterjedéséhez. 

 Primer érintettek (vevők és vállalkozások) beruházásra gyakorolt befolyásuk növeléséhez 

erős lobbi-tevékenység szükséges.   

 A környezetvédelmi szervezetek, önkormányzat és egyetemek számára mind a befolyás, 

mind a fontosság növelése lenne fontos, mert a nem megfelelő érdekérvényesítés miatt 

kieshetnek a szekunder érintettek köréből.  

 A fosszilis energiahordozókat képviselő lobbi szervezetek képesek minden érintettre 

hatást gyakorolni.  

 Környezetvédelmi szervezetek túlzott környezetvédelmi elvárásainak a csökkentése 

lenne indokolt. 
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 Az energiaszolgáltató és -termelő vállalatoknak a kisvállalkozásokra jellemző nagy 

rugalmassággal, és speciális szakmai tudás beépítéssel kell felvértezniük magukat a 

jövőben, mely magával vonzza a jogszabályi háttér módosítását is. 

 

A fejezetben bemutatott eredmények alapján állaítottam fel értekezésem következő tézisét.  

Az értekezés 2. tézise három feltételezésen alapszik: 

(1) Egyfelől azzal a kezdeti feltételezésemmel kapcsolatos (lásd 1. és a 3. fejezet), hogy az 

energiamegtakarítást célzó lakossági épületenergetikai projektek reális tervezéséhez és 

sikeres megvalósításához a vállalkozások oldalán jelentős piacismereti rés mutatkozik, és 

az ismereti hiányok közé tartoznak a beruházások érdekeltjeivel kapcsolatos pontosabb 

információk.  

(2) Másfelől, az érdekeltekkel kapcsolatban hiányzó ismeretek feltárásához, elemzéséhez 

célszerű a nemzetközi gyakorlatban ismert és bevált módszert, modellt kiválasztani és 

alkalmazni.  

(3) Harmadrészt, az alkalmazható modellek segítségével áttekinthetővé válik a lakossági 

épületenergetikai beruházások érintettjeinek érdek- és viszonyrendszere, amelyben az 

épületenergetikai projektek tervezése, megvalósulása és működése végbemegy. 

 

2. TÉZIS  

Az érintetteknek az ODA módszer alkalmazásával történő elemzésével határoztam meg a 

beruházások megvalósulási és ösztönzési feltételeit. Megállapítottam, hogy a lakossági 

energiamegtakarítási beruházásokban különböző szinteken kapcsolatba kerülő potenciális 

érdekeltek a projektek céljaival megegyező és ellentétes érdekekkel rendelkeznek. 

Meghatároztam a különböző motivációikat, erőforrásaikat, értékeltem és a projektekben 

betöltött eltérő fontosságukat és befolyásukat, valamint azonosítottam a projekttel 

kapcsolatos kockázataikat és kapcsolati hálójukat. Mindezek ismerete elősegítheti a 

sikeres lakossági energiamegtakarítási beruházások számának és arányának növekedését. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P2, P3, P7, P12, P13, P14, P16) 
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A tézis bizonyítását szolgálják az értekezésben a 3.2. és 3.3. ábrák, valamint a 3.1., 3.4., 3.6., 

és 3.7. táblázatok rendszerbe foglalt információi. 

Az elemzést az alábbi lépésekből építettem fel:  

1. Azonosítottam a lakossági energiamegtakarítási beruházások közvetlen és közvetett 

érintettjeit, besoroltam őket a beruházás szempontjából releváns csoportba (primer, 

szekunder érintettek és kívülállók). 

2. Feltártam az érintettek érdekeit, ellenérdekeit, motivációikat, valamint erőforrásaikat.  

3. Megvizsgáltam minden érintett befolyását és fontosságát, az információkat 

mátrixszerűen rendszereztem, 

4. Felvázoltam az érintettek egymáshoz viszonyított pozícióit, valamint a kapcsolódási 

pontjaikat, 

5. Végezetül meghatároztam az egyes érintettek egymáshoz és a projekthez kapcsolódó 

kockázatait, és ismertettem a kapcsolati rendszerüket.  

Úgy vélem, a sikeres lakossági energiamegtakarítási beruházások számának és arányának 

növekedését elősegítő érintettekre irányuló elemzés eredményei és következtetései 

felhasználhatók: 

 az esetleges érdekkonfliktusokból származó akadályok (Baros et al., 2004; Bíró-Szigeti – 

Vágási, 2009; Lányi – Persányi, 1992; Szirmai, 1996;) minél hatékonyabb kivédéséhez, a 

megvalósításhoz szükséges ösztönző tényezők biztosításához (Bíró-Szigeti, 2009b),  

 a célok sikeres elérése érdekében épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások hatékony 

„lobby tevékenységének” előkészítéséhez (Bíró-Szigeti, 2008), 

 a beruházások társadalmi elfogadtatásához és ismertségének növeléséhez (Giber, 2005; 

Groó, 2005; Szigeti, 2005, 2006c; Takács, 2006; Vágási, 2004), 

 az állam és a vállalkozások kommunikációs stratégiájának kialakításához (Rodics, 2003; 

Mayer, 2006; Száraz, 2006; Szigeti, 2004), mellyel megelőzhető vagy korrigálható a 

tájékozatlanságból fakadó ellenérzések létrejötte, tévhitek kialakulása, és segíti a 

beruházások megvalósulását,  
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4. ÉPÜLETENERGETIKAI MIKRO-ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉNEK 

FELTÁRÁSA  

 

Az dolgozatomban tárgyalt - energiamegtakarítást elősegítő - épületenergetikai vállalkozások 

jellemzően a mikro- és kisvállalati kategóriába tartoznak, következésképpen a 

marketingfeltételek vizsgálatánál elsősorban a marketing koncepció, a marketingmodellek és 

eszközök adott kisvállalati körben való alkalmazhatóságára, megvalósulására koncentrálok. 

A jelen fejezet célja, hogy feltáró elemzés formájában azonosítsa a szektor vállalkozásainak 

stratégiai módszereit, amelyekkel hatékonyan tudják támogatni ötleteik piaci sikerét, 

valamint megismerni versenytársaikat és vevőkörüket, azok igényeit és vásárlási 

döntéshozatali folyamatát, s mindezek révén a sikeresebb pozicionálást és a buktatók 

elkerülését tudják megvalósítani. 

A fejezetben szereplő piaci információk alapvetően mikro- és kisvállalkozók tulajdonosai és 

vezető menedzserei körében a mélyinterjú módszerével lefolytatott vizsgálatra épülnek, 

amely alapján feltártam, hogy a vállalkozások miként észlelik és értékelik a vállalkozásukat 

befolyásoló feltételeket, s ezeket hogyan veszik figyelembe tevékenységük során. A 

mélyinterjúban megkérdezett személyek földrajzi régiótól függetlenül kerültek kiválasztásra. 

20 személyes interjú készült tulajdonosokkal és menedzserekkel, további 5 interjú pedig 

szakértőkkel a témában. Az interjúk elősegítették a vállalkozások stratégiai szempontjainak 

azonosítását és széleskörű megközelítését. A vállalatvezetői és a szakértői interjúk 

struktúrája megegyezett. A mélyinterjú kérdéseit az 1.a melléklet tartalmazza. 

Az információk rendszerezésében és értékelésében elméleti koncepciókra és modellekre 

hivatkozom (Antal-Mokos, Doyle, Engel, Kotler, Meyer, Nicosia, Rekettye, Törőcsik, Treacy és 

Wiersema, Whitney, Vágási), ezek keretében elemzem a szektorban megvalósuló 

stratégiákat, alkalmazott eszközöket, a lehetséges és kívánatos „ideális” és hatékony 

eljárásokhoz viszonyítva. 

A kutatás révén nyert információk feldolgozását négy fő kérdéscsoport szerint végzem el:  

1. Versenyelemzés - Hogyan észlelik a vállalkozások a közvetlen versenyfeltételeket, vagyis a 

versenytársak tevékenységét, és hogyan reagálnak arra? (4.1. alfejezet) 
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2. Megkülönböztető előnyök és szerepük a versenystratégiában – Mennyire tudatos a 

vevőknek kínált értékajánlat? (4.2. alfejezet) 

3. A fogyasztói magatartás figyelembe vétele - Mennyire ismerik a vásárlási döntés 

szempontjait, mennyire tudatos ezen információknak a felhasználása? (4.3 alfejezet) 

4. Alkalmazott vállalati és marketingstratégiák és eszközök – Mit tükröz a gyakorlat a 

standard marketingmodellek és módszerek alkalmazása tekintetében? (4.4. alfejezet) 

Az épületenergetika területén tevékenykedő vállalkozásoknak egyre körültekintőbb és 

mélyre hatolóbb értékkoncepció vizsgálatot kell végezniük, ami a vállalati versenyképesség 

alapfeltételévé válik a jövőben. Az érték-, illetve többletérték nyújtása feltételezi a 

versenytárakhoz való viszonyítást, ezért fontos a versenyközeg elemzése és a 

versenyelőnyök feltárása, illetve kialakítása, a termékek és szolgáltatások valamint a 

stratégiai és operatív marketingeszközök terén.  

 

4.1. VERSENYELEMZÉS  

A mélyinterjúk során vizsgáltam a vállalkozások marketingtervezésének hatékonyságát, 

melynek feltétele a versenytársak ismerete. A vállalkozásoknak folyamatosan össze kell 

hasonlítaniuk a termékeiket, áraikat, elosztási csatornáikat és ösztönzési rendszerüket a 

versenytársakéval, mely által azonosíthatóak a versenyelőnyök és hátrányok. Kotler öt 

tényezőt nevez meg, melyeket a vállalkozásoknak ismerniük kell a vetélytársaikról (Kotler, 

2004).  

 

4.1.1. „Kik a versenytársak?” 

Minden vállalkozás többé-kevésbé jól ismeri a versenytársait, hiszen viszonylag szűk a piac, 

ami némi elvakultságot, valamint rövidtávú gondolkodást okoz. Mind barátságos (kollegiális) 

mind ellenséges (versenytársi) kapcsolatok jellemzőek az épületenergetikai piacon. A 

versenytársak egymás közti információszerzési stratégiáját három nagy csoportra lehet 

osztani:  

1. Az egyik legjellemzőbb, amikor ál-vevőként árajánlatokat kérnek egymástól. Napjainkban 

az Internet segítségével ez egyszerűen, anonim módon történhet.  
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2. A másik jellemző eset, amikor a versenytársakról partneri kapcsolat útján, közös munka 

során nyernek információt. A kivitelező alvállalkozók folyamatosan tájékoztatják a 

fővállalkozót a versenytársak árairól, mellyel az árversenyt segítik elő.  

3. Harmadik jellemző eset, amikor a vállalkozó saját maga végez piackutatást többnyire 

szekunder információk alapján. A piacot komplexebb módon vizsgálják az Internet 

segítségével, esetleg saját primer felméréseket végeznek. Miután az utóbbi mód a 

legköltségesebb és időigényes, így ritkán alkalmazzák.  

Többnyire az első két csoportból származó információ elégséges lehet a vállalkozások 

számára, hogy teljes képet kapjanak a versenytársaikról és a jelenlegi piaci helyzetükről. 

 

4.1.2. „Mi a stratégiájuk?”  

Az épületenergetikai vállalkozások piaci pozíciójuktól függően különböző stratégiákat 

alkalmaznak a versenyelőny szerzése vagy megtartása érdekében. Jellemző, hogy egy-egy 

nagyobb projekt esetén összefognak a vállalkozások (leginkább a B2B üzletek esetében), de 

tartós stratégiai szövetségek csak elvétve jelennek meg. Erős alá-fölérendeltségi struktúra az 

alvállalkozó-fővállalkozó kapcsolati viszonyban teljesedik ki.  

Miután relatíve új technológiák is folyamatosan megjelennek a piacon, a pozíciófoglalás és 

agresszív jelenlét országrészenként, régiónként alakul ki. A pozíciófoglalás már akkor is 

megjelenik, amikor még az adott technológia vagy termék még nem piacképes, de már az 

erőviszonyok megmutatása képzeletbeli versenyelőnyhöz jutatja a vállalkozást. Ilyenkor a 

domináns vállalkozások a versenytársakat nem csak „tiszta” marketingeszközökkel tarthatják 

távol, szoríthatják ki egyes régiókból.  

A vállalkozások folyamatos árvizsgálatot folytatnak. Az árak ismerete azért fontos, hogy 

mindig 10-15 százalékkal a versenytársak árai alatt tudják tartani a saját áraikat. A piac 

egészére elmondható az erős árharc, a vevők folyamatosan alkudnak (különösen a gazdasági 

válság ismert következményei miatt), és gyakran felhasználják a versenytársaktól szerzett 

információt az árakról.  
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4.1.3. „Mik a céljaik?” 

A vállalkozásokkal folytatott interjú során felmért célkitűzéseket a 3.2. fejezetben az 

érintettek elemzés során már tárgyaltam. Itt röviden összefoglalom a feltárt célkitűzéseket.  

 Gyártók: hírnév megalapozása, gyártás, energiatakarékos és piacképes termékek. 

 Tervezők: energiatakarékos energetikai rendszerek tervezése. 

 Forgalmazók: jó ár/értéken megfelelő minőségű technológiai megoldások kínálása. 

 Kivitelezők: szakmailag megfelelő technológiai megoldások alkalmazása és kivitelezés 

során. 

Az épületenergetikai vállalkozások tevékenységi köre szerint más-más célkitűzések 

azonosíthatók, azonban fő céljuk azonos: megrendelések/megbízások elnyerése és profit 

termelés.  

 

4.1.4. „Melyek az erős és gyenge pontjaik?” 

A vállalkozások tőkeerőssége meghatározó a piacon. Azok a vállalkozások bizonyulnak 

erősebbnek és sikeresebbnek, melyek több telephellyel és vonzó üzletekkel rendelkeznek, 

lehetőleg Budapesten is van bemutatótermük. Ezzel a vásárlókban az alapbizalmat lehet 

erősíteni. Fontos, hogy képes legyen egy vállalkozás projekteket finanszírozni, hitelezni, 

esetlegesen nagyobb készleteket olcsón felvásárolni, ezáltal tudja biztosítani a 

versenytársainál kedvezőbb árakat a piacon.  

Igen jelentős az építőiparban a körbetartozás mértéke, mely kihat az épületenergetikai ipari 

vállalkozások helyzetére is. Ebből következően a cég likviditása és az ebből származó 

versenyelőny meghatározó tényező a piacon, a vevők nem szívesen szerződnek le olyan 

vállalkozásokkal, akik nem képesek vagy nem akarnak egy-egy fázist előre megfinanszírozni.  

A vállalkozások szerint az, hogy kihez fordulnak először a vevők, leginkább az előző két 

tényező (bizalom és likviditás), valamint az ár határozza meg. Az árajánlat függvényében a 

potenciális vevők többsége igen széles körben (Interneten is) vizsgálják a vállalkozásokat a 

következő jellemzők alapján.  

A vevők számára fontos, hogy az adott cég:   
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 milyen technológiát alkalmaz,  

 milyen szolgáltatást nyújt,  

 szakmailag hiteles-e,  

 az eddigi referenciáik mennyire fedik le mindazt a tevékenységi- és termékkört, melyet 

tőlük kíván megrendelni a vevő,  

 milyen képet alakít ki a megbízhatóságáról, milyen összbenyomást kelt, valamint 

 milyen kapcsolati tőkével rendelkezik (pl.: egymás beajánlása, állami 

megrendeléseken, tendereken való részvétel lehetősége, stb.).   

 

4.1.5. „Hogyan reagálnak az őket ért hatásokra?” 

A piac részéről jellemzően az alábbi hatások érik a vállalkozásokat: 

A termékek folyamatos fejlődése:  

A versenytársak gyakran negatívan nyilatkoznak a versenytársak termékeiről. Ezt a 

magatartást részben a saját pozíciójuk megtartása, részben a más által használt termékek 

nem kellő ismerete váltja ki. Gyakran nem ismerik fel az egyes rendszerek 

kombinálhatóságának lehetőségét, mert ahhoz a versenytársakkal kellene együttműködni, és 

üzleti szempontból számukra hátrányos lenne. Ez a hozzáállás nem a vevő érdekeit helyezi a 

középpontba.  

Az új termékek (leginkább a megújuló energiaforrásokra épülő épületenergetikai 

megoldások) és a hagyományos épületgépészeti termékek forgalmazóinak és kivitelezőinek 

az érdekei ellentétesek, mert a termékhelyettesítés lehetősége igen magas. Azonban 

megjelentek már olyan vállalkozások is, akik mind a hagyományos mind a megújuló 

energiaforrásokra épülő épületgépészeti technológiát kombinált vagy önálló termékként 

kínálják, így elkerülik a versenytársakkal való kooperációt és jobb értékkínálatot tudnak a 

vevőnek nyújtani. 

A vevők erősödő alkupozíciója:  
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Egyes vállalkozások tudatosan nem a vevő érdekeit nézik. A vállalkozások tapasztalata, hogy 

a vevők azt gondolják, minnél nagyobb egy vállalkozás, annál gyakrabban élnek vissza piaci 

pozíciójukkal és jó hírűkkel, inkorrektebbek lehetnek a vevőikkel vagy a versenytársaikkal.  

Gazdasági/politikai változások: 

A kormányzati beavatkozásokra a vállalkozások igyekeznek gyorsan reagálni. Pozitív példa 

erre az energiatakarékossági pályázatok esete, ahol több cég is segít a pályázat megírásában 

a vevőknek, amennyiben náluk rendelik meg az adott terméket.  

A gazdasági változásokra negatív példaként említhető a romló életszínvonal és a potenciális 

piaci kör szűkülése. Ez a tényező a versenyhelyzetet erősíti, a vállalkozásokat alacsonyabb 

árak és szélesebb körű kiegészítő szolgáltatások nyújtására ösztönzi. Egyre több vállalkozás 

nyit az alapszintű technológiák felé, mellyel alacsonyabb árakon tud újabb vevőköröket 

elérni. 

 

4.2. A MIKRO- ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK MEGKÜLÖNBÖZTETŐ ELŐNYÉNEK 

MEGHATÁROZÁSA  

Az egyre növekvő piaci versenyhelyzet megköveteli az épületenergetikai vállalkozásoktól, 

hogy megfelelő üzletpolitikával a versenytársaktól megkülönböztesse magát, vevőinek 

kiemelt értéket nyújtson. A társadalmi érdekeket, a fogyasztói elvárásokat, igényeket és 

magatartást a vállalkozásoknak egyre inkább figyelembe kell venniük, mely nemcsak kihívást 

jelent egy vállalkozás számára, hanem lehetőséget is ad a piaci versenytényezők körét 

kibővíteni. Mindezek alkalmazása jót tesz a vállalkozás hírnevének, értékkoncepciók helyes 

felmérése és azok eredményeinek beépítése a vállalati stratégiába segíti újabb fogyasztók 

megnyerését vagy a versenytársaktól elhódítását, a forgalmat és a nyereséget fenntartani 

vagy növelni (Vágási, 2001, 229. o.). A vállalkozások egymástól való megkülönböztetése 

segíti a piaci rések és piaci igények jobb kielégítését, valamint a termékek és szolgáltatások 

sikeres kialakítását és értékesítését.  
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4.2.1. Megkülönböztető előnyök feltárása 

A megkülönböztető előnyök vállalati stratégiába integrálásával kapcsolatos kérdéseket az ún. 

értékvezérelt marketing szemszögéből vizsgálom, a Doyle (2002) által ajánlott 

megközelítésben. Bár ez a megközelítés a nagyobb vállalatokat veszi alapul, és a részvényesi 

érték növelésének fő szempontja alá rendezi a marketingmodelleket, úgy vélem, 

alkalmazható a kisebb vállalkozásokra is. Doyle olyan részletességgel (és konkretizálva) 

tárgyalja az értéket, mely jelen téma feltáró vizsgálatának alapját képes biztosítani. Az 

értékvezérelt marketing – egyebek között - megkívánja, hogy a vállalatok ne csak a vevői 

igényekre összpontosítsanak és azokat kielégítsék, hanem ismerjék mindazon elemeket, 

amelyeket a versenytársaik kínálnak a vevőknek (4.1. ábra). A következőkben Doyle-féle 

megkülönböztető előny modellje alapján veszem sorra mindazon marketingfeltételeket, 

melyek az épületenergetikai mikro- és kisvállalati szektorban tevékenykedő vállalkozások 

stratégiájának elemzésére alkalmasak. 

Doyle szerint a vállalat célja a tulajdonosok által befektetett tőke megtérülésének 

maximalizálása. A marketing sajátos hozzájárulása abban keresendő, hogy megfogalmazza a 

vállalat számára megfelelő vevők kiválasztásának, a bizalmi kapcsolat kiépítésének és a 

megkülönböztető előny kialakításának stratégiáját. A megkülönböztető előny kialakításának 

stratégiája a vevők igényeinek és versenytársak stratégiáinak megismerésén alapszik (Doyle, 

2002, 129-133. o.). 

A megkülönböztető előny tehát - Doyle megfogalmazásában - az értékben észlelt különbség, 

amely a fogyasztói célcsoportokat arra ösztönzi, hogy az egyik vállalat kínálatát előnyben 

részesítsék egy másikéval szemben (Doyle, 2002, 129-133. o.). A mikro- és kisvállalkozások 

piaci sikerének alapfeltétele, hogy olyan terméket vagy szolgáltatást kínáljanak, melyek a 

fogyasztók igényeit hivatott kielégíteni és egyfajta értéket képvisel. Az érték nehezen 

definiálható vagy számszerűsíthető fogalom, hiszen nagyban függ attól, hogy a vevő milyen 

értékrendet fogalmaz meg magában. Peter-Olson szerint az értékek a fogyasztók alapvető 

szükségleteinek és céljainak kognitív képviselői (Peter-Olson, 2007). Az érték általánosságban 

az alábbi képlettel fejezhető ki: 

(Vevő)érték = nyújtott hasznosságok kombinációja – a nyújtott hasznosság megszerzésének 

összes áldozata (idő – ár – minőség) 



125 

Célom, hogy megmutassam, az épületenergetikai szektorban tevékenykedő mikro- és 

kisvállalkozások esetében miként értelmezhetők a klasszikus marketing dogmák, különös 

tekintettel Doyle modellje. Feltárom, hogy ebben a szektorban tevékenykedő vállalkozások 

sikeressége miként alapszik a versenytársaktól való megkülönböztetés, a specializálódás 

sikeres alkalmazásán.  

 

4.1. ábra: Megkülönböztető előnyök kiépítése. Forrás: (Doyle, 2002, 129-133. o.) 

 

4.2.2. Az értékvezérelt marketing azonosítása 

Doyle az értékvezérelt marketing három fő tényezőjét nevezi meg, mely egyben segít 

megérteni szerepét a vállalati környezetben (Doyle, 2002, 119-121. o.). Az első tényező a 

meggyőződés. A vállalatnak biztosnak és elkötelezettnek kell lennie a marketing céljait 

illetően, szem előtt tartva, hogy a marketing legfontosabb feladata olyan stratégiák 

kidolgozása, amelyek segítségével a részvényesek maximális haszonra tehetnek szert. 

Második tényező azon alapelvek megléte és alkalmazása, amelyek a kitűzött célokkal 

összhangban álló marketingstratégiák kiválasztását, illetve marketingdöntések meghozatalát 

segítik elő. Mindezen alapelveknek a jövőbeli pénzáram becslésére kell támaszkodnia, 

amelyhez a részvényesi értéknövekmény számítási stratégiája társul. Végül pedig mindazon 

folyamatok alkotják a harmadik összetevőt, amelyek biztosítják az alapelvekre és 

meggyőződésre alapuló célok és stratégiák megvalósulását. Azzal kapcsolatban, hogy ezek a 

Megkülönböztető előny 

Mit kívánnak a vevők? 

Értékelemzés 

Kik a vevők? 
Mik az igényeik? 
Hogyan működnek? 
Hogyan hoznak döntéseket? 

 

Mik a versenytársak stratégiái? 

Versenytársak elemzése 

Kik a mai versenytársaink? 
Kik lesznek azok holnap? 
Milyen stratégiát alkalmaznak? 
Milyen lehetőségeink vannak? 

 

A vállalkozások működési modellje 
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tényezők miként vannak jelen a vizsgált vállalkozásoknál, az interjú módszerével végzett 

primer kutatásom során nyert információk az alábbiak szerint értékelhetők.  

 Meggyőződés: A vállalkozásoknál az általános célok közvetlenül az energiahatékonyság 

növeléssel, környezettudatos gondolkodás terjesztésével, valamint energetikai 

beruházás, mint megtérülő befektetés népszerűsítésével kapcsolhatóak össze. A 

vállalkozások többségénél azonban nem lelhető fel olyan tudatos marketing 

stratégiaépítés, mely mindezen célokat célirányosan képviselni tudná. A haszon 

maximalizálását folyamatos piaci alkalmazkodással, piacfigyeléssel és környezeti 

tényezőkre való gyors reagálásban tudják elérni. Mindezen cselekvések nem előre 

eltervezett módon történnek, hanem alkalmi jelleggel. Az alkalmi cselekvések kiváltó 

oka leginkább az elmaradó profit vagy új információk megjelenése. 

 Alapelvek: A vállalkozások működési alapelveik megfogalmazásakor az előbbiekben 

kifejtett, energetikai tevékenységükkel és profit maximalizálással szorosan 

összeköthető általános célkitűzéseik sorolhatóak ide. Igen nagy rugalmasságról 

számoltak be a vállalkozások vezetői, mely alatt a folyton változó külső környezeti 

tényezőkhöz való alkalmazkodóképességet értették.  

 Folyamatok: A alapelvekre épülő célok és esetleges rövidtávú stratégiák 

megvalósulását kezdetleges marketing eszközökkel kívánják a cégek elérni. Döntő 

szerepet kapnak a személyes meggyőzés, az érdeklődő személyekkel való beszélgetés, 

másodlagos helyet kapnak egyéb olyan marketing eszközök, mint az online 

információközlés, a hagyományos médián vagy a kommunikációs csatornákon történő 

hirdetés. A személyes beszélgetések elsődleges célja, hogy meggyőzzék az érdeklődőt, 

hogy az adott vállalkozás rendelkezik a megkívánt szakmai felkészültséggel, 

megbízható, precíz és elkötelezett a munkája iránt, valamint az adott energetikai 

beruházásra, mint megtérülő befektetésre tekint. A másodlagos szerepet kapó 

eszközök többségében pedig az érdeklődés felkeltését célozzák meg. A 

figyelemfelkeltés racionális oldalát ragadják meg a vállalkozások többsége, és csupán 

csak elenyésző hányada él egyéb - például emocionális - hatások alkalmazásával. 

Figyelemre méltó, hogy a vállalkozások többsége az újabb érdeklődőket korábbi 

ügyfelei útján, szájreklám által nyeri, valamint egyes vállalkozások kurzust tartanak 
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mind szakmai mind vevői oldal számára a technológia jobb megismertetése és tévhitek 

leküzdése céljából. 

 

4.2.3. Az érték és a vevő kapcsolata 

A megkülönböztető előny úgy jön létre, hogy a vevőknek kiemelkedő értéket kínál a vállalat, 

amely érték a versenytársaknál hatékonyabban elégíti ki a piaci célcsoportjuk igényeit 

(Meyer, 1997). A cég csak akkor tud kiemelkedő értéket kínálni a vevőinek, ha meg tudja 

érteni az igényeiket. Mindaz, amit a vevő igényel, a problémáinak megoldása. A vevők is 

olyan vállalatoktól akarnak vásárolni, amelyek hitelesen meg tudják oldani a problémáikat. A 

vevők megértése és problémáiknak a versenytársakénál jobb megoldása jelentős erőpróba a 

vállalatok számára. Napjainkban az érték a tudásból fakad, nem pedig a termékekből 

(Rekettye, 2007, 23. o.). Az épületenergetikai piac termékeinek egy része már belépett a 

növekedés szakaszába, így a vevők például nem feltétlenül napkollektort szeretnének, 

hanem alacsonyabb villany- vagy gázszámlát. Így mindezen termékek hamarosan magukban 

csupán kis haszonkulcsot biztosító tömegáruk kategóriájába kerülnek. (Bővebben 4.4.2. 

fejezetben) 

Kvalitatív vizsgálatom kitért arra, hogy a megkülönböztető előny (versenyelőny) szempontjai 

igazak-e az energetikai mikro- és kisvállalati környezetben is. A vevőértéknek két 

szempontból kell nagy jelentőséggel bírnia: marketing és pénzügyi szempontból (Doyle, 

2002, 129-133. o.). 

 Doyle szerint először a vevők preferenciáját olyan szinten kell tartani, melyet a 

megkülönböztető előny birtokában képes a vállalat teljesíteni, valamint nyereségesen 

új vevőket vonzani, illetve megakadályozni azt, hogy az addigi vevőik átpártoljanak a 

versenytársakhoz. A megkérdezett vállalkozások többsége energiát fektet be arra, hogy 

a beszerelt technológiájuk működéséről és a vevők elégedettségéről egy utólagos 

felmérést végezzenek. Ezáltal igyekeznek az esetlegesen felmerülő hibákat javítani, 

valamint az ügyfél-megtartást elősegíteni. A piacon kínált technológiák sajátosságából 

adódik (termékek átlagos élettartama 15-20 év), hogy esetleges problémák esetén, 

nem a már meglévő vevők visszatérésére, hanem a szájreklám útján történő ajánlásra 

kell elsősorban hangsúlyt fektetniük a kapcsolatok ápolásánál. 
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 Másodszor, Doyle szerint a megkülönböztető előny ahhoz szükséges, hogy a vállalkozás 

a tőkeköltsége fölött tartsa a nyereségét. A megkülönböztető előny segítségével 

könnyebben megőrizhető a vállalkozás adott célpiacon elért versenyelőnye és 

nehezebb a versenytársaknak a vállalkozás kínálatát lemásolni vagy a vevőiket 

elcsábítani. Tőkeköltség feletti nyereség elérése azon épületenergetikai vállalkozások 

számára nyújt alternatívát, amelyek már régebb óta, felsőkategóriás, jól elismert 

márkanévvel jelen vannak a piacon (akár márka újrapozícionálása útján is). A 

vállalkozások szerint a szakmai hitelesség bizonyításához egyre több időt kell 

eltölteniük a piacon, valamint elégedettséget kivívó referenciamunkákat kell 

begyűjteniük, hogy ezt a szintet elérhessék. 

Meyer (1997) szerint a vállalat és a vevő kapcsolata nagyban függ attól, hogy a vállalat 

miként kezeli a vevőit, miként tekint rájuk. Meyer felállított egy ügyfélérték piramist, mely 

érzékelteti a vevők kiemelt szerepét a vállalat életében betöltött státuszuktól függően (4.2. 

ábra). A vizsgálat során tapasztalható volt, hogy az egyes ügyfél elnevezések többségében 

nem a vállalkozások által képviselt ügyfél értékének szintjét mutatja be, hanem inkább divat 

szóhasználatot jelenti, tehát nem feltétlenül áll összhangban a vevők státusz szintje a 

megnevezéssel. Ez a jelenség igen gyorsan az egyes státusz-szinteknek megfelelő 

szakkifejezések erodálásához vezethet.   

 

4.2. ábra: Ügyfélérték. Forrás: (Meyer, 1997) 

 

4.2.4. Termékek és szolgáltatások kínálata – mint értékajánlat  

A mai, korszerű vállalatok gondolkodásának és tevékenységének középpontjában már nem a 

termékek előállítása áll, hanem a megoldások, és ezáltal érték kínálata a vevőknek, 

Partner 

Prosumer 

Információ-forrás 

Felhasználó-fogyasztó 

Vásárló/Vevő 
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fogyasztóknak. Az energetikai vállalkozásoknál is megjelenik az a tendencia, hogy nyereségük 

egyre kisebb részben származik konkrét fizikai termékekhez köthető értékesítésből. A globális 

verseny és a többletkapacitás eredményeként a termékek és az alapszolgáltatások már egyre 

kevesebb nyereséget termelő árucikké válnak. Emellett manapság nem az a fontos, hogy 

nagyszámú fogyasztóval egyenként kis üzletet bonyolítson le a vállalat, hanem kisszámú, de 

nagy értéket képviselő fogyasztóval minél nagyobb üzletet tudjon létrehozni. Így lesz képes a 

cég értéket növelni a személyre szabott megoldások révén (Doyle, 2002, 146-149. o.). A 

mikro- és kisvállalkozásoknál a nagyvállalatokra szabott utóbbi elv nehezen követhető, az 

ajánlott modellek azonban alkalmazhatók. 

Az érték a fogyasztó becslése a termék általános szükségletkielégítő képességeiről. A 

vásárlási döntésnél a vevő elsősorban a termék árát és a számára nyújtott értékét mérlegeli 

(Kotler, 2004). Az alábbiakban – a kvalitatív kutatásom során megkérdezett interjúalanyok 

véleményét összegezve - bemutatom, hogy a vállalkozások szemszögéből nézve a vevők 

milyen szempontokból ítélik meg a hozzájuk eljutó épületenergetikai ajánlatokat, a 

vállalkozások milyen hozzáadott értékekkel tudnak testre szabott megoldásokat kínálni 

nekik, valamint, hogy a vállalkozások mindezen tényezőket mennyire jól ismerik fel.  

A vállalkozások stratégiai döntései megalapozásának segítését célzó kvalitatív vizsgálatom 

eredményeinek elemzése a Doyle alapján megfogalmazott két fő tényező (cég 

alapképességei, cég piaci lehetőségei) (Doyle, 2002), valamint Rekettye vevőértéket növelési 

szempontjai alapján (Rekettye, 2007; 188) összegzi az információkat és a következtetéseket 

(4.1. táblázat). A felmérés eredményeinek összegzése hasznosítható az épületenergetikai 

vállalkozások számára, hogy segítségével meghatározzák az alternatív értékajánlataik 

potenciális nyereségességét. Az egyes tényezők sorában szereplő súlyok – tájékoztató 

jelleggel – megmutatják, hogy a vállalkozások az egyes tényezőket mennyire értékelik 

jelentősnek a tevékenységük és sikeres működésük szempontjából. (1: kevésbé jelentős; 2: 

többnyire jelentős; 3: jelentős).  A későbbi kérdőíves felmérés során felmértem, hogy az 

értékajánlatokhoz kapcsolódó tényezők csoportosíthatók-e további szempontok alapján, 

mely segítségére lehet a vállalkozásoknak a vállalati stratégiájuk, a marketing eszközeik 

meghatározásában, ezáltal érve el nagyobb sikert. 
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4.1. táblázat: Értékajánlat meghatározásához szükséges vevőérték vizsgálat tényezői az 

épületenergetikai vállalkozások szempontjából. Forrás: (Bíró-Szigeti, 2008). Felhasználva: (Doyle, 

2002; Rekettye, 2007, 188. o.). („Vállalkozások marketingtevékenységének feltárása” saját 

mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

 Értékajánlatot meghatározó tényezők Tényezők súlya az 
értékajánlatban 

Vállalat 
alapképességei: 

  

- rendelkezésre álló 
képességek 

- tapasztalattal rendelkező szakértői gárda 
- megújulás, innovatív gondolkodás készsége 
- alkalmazkodóképesség a változó környezethez 

3 
1 
2 

- rendelkezésre álló 
eszközök 

- bemutató terem, kiállított eszközök (tőke) 
- konferenciákon, workshop-on való részvétel lehetősége  
- jó márkanév 

3 
1 
3 

- fogyasztói 
kapcsolatok  

- pozitív asszociáció  
- szájreklám útján történő ajánlás 
- visszatérő vevők 

3 
3 
2 

- beszállítói 
kapcsolatok 

- azonos minőség és hiteles információk a termék paramétereiről 
- rugalmas szállítási feltételek 
- folyamatos technológiai fejlesztések 

3 
1 
2 

Vállalat piaci 
lehetőségei: 

  

- szegmensek mérete - jövedelmi szempontból felső kategóriába tartozó vevők  
- jövedelmi szempontból felső-közép kategóriába tartozó vevők  
- jövedelmi szempontból alsó-közép kategóriába tartozó vevők  

3 
2 
1 

- szegmensek 
növekedése 

- méretgazdaságosság,  
- energiaárak növekedése,  
- támogatási rendszer optimalizálódása,  
- hosszú távú befektetői gondolkodás terjedése 
- környezettudatos gondolkodás terjedése 

2 
3 
3 
2 
1 

- verseny erőssége - növekvő számú hazai versenytársak (kevesebb tapasztalat) 
- növekvő számú külföldi versenytársak (több tapasztalat) 

2 
3 

- haszonkulcs mértéke - jelenleg hazánkban a jövedelem szempontjából felső és felső-közép 
kategóriába tartozó vevőket igyekeznek többségében megszólítani, mely 
magasabb haszonkulcsot jelent 
- növekvő versenyhelyzet csökkenő haszonkulcshoz vezethet, 
folyamatosan nyitni kell az alacsonyabb jövedelemmel rendelkezők felé 

3 
 
 

2 
 
 

- befektetési igények - lakossági befektetési szándék épületenergetikai termékekbe 
(megtérülés) 
- presztízs termékek vásárlása  
- környezettudatosság  
- innovatív gondolkodás (úttörők) 

2 
 

3 
1 
1 

Vevőértéket növelő 
szempontok:  

  

- alternatív kínálatok 
száma 

- egyes problémákra alkalmazható alternatívák a különböző 
hagyományos és megújuló energiaforrások kizárólagos vagy komplex 
technológiai megoldásokon alapszanak. 

2 

- lehetséges károk  - nem megfelelő hatásfokkal működő rendszer 
- nem térül meg a befektetés 

3 
2 

- vevőorientáltság  - gyorsasság, azonnali javítás 
- folyamatos rendelkezésre állás 
- automatizáltság a lehetséges területeken 
- figyelmesség, udvariasság 
- teljes körű szolgáltatás 
- garancia 

3 
2 
1 
3 
2 
3 
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4.2.5. Épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások megkülönböztető stratégiái és a 

sikeres értékajánlatok összetevői  

A mélyinterjúkból származó tapasztalataim megerősítik azt az általános állítást, hogy a 

legtöbb mikro- és kisvállalkozás bárkivel hajlandó üzleti kapcsolatba lépni, aki hajlandó 

fizetni. Ennek megfelelően a termék és szolgáltatás portfoliójukat mindig az aktuális 

megrendelések függvényében alakítják ki. E hozzáállás bizonyos mértékig érthető és a 

méretből adódó rugalmasság szükségességét jelzi, azonban ennek gyakran az a 

végeredménye, hogy az ilyen vállalkozásoknak nagyszámú, de kevés profitot hozó 

megrendelője lesz, melyre Doyle is rámutat (2002, 127-129. o.).  

A marketing szakirodalom rámutat arra, hogy a mikro- és kisvállalkozások az egyre fokozódó 

versenyhelyzetben nehezen tudják magukat megkülönböztetni a versenytársaiktól. E 

felismerés alapján a fejezet egyik legfőbb kérdése az, hogy miképpen, milyen eszközökkel (és 

milyen logika alapján) különbözteti meg magát egy adott vállalkozás a versenytársaitól, mi az 

a megkülönböztető ismérv, ami miatt a vevők őt, és nem a versenytársat választják. A vezető 

vállalatok megkülönböztető előnyei tekintetében Treacy és Wiersema (1995; 129-133) négy 

stratégiai szabályt fogalmaz meg, amelyeket az épületenergetikai mikro- és 

kisvállalkozásokra alkalmazva, azok ideális stratégiai gondolkodásmódját a következők 

kellene, hogy jellemezzék:  

1. A piac legjobb ajánlatát kínálni az érték egy specifikus dimenziójában. 

Különböző vevők különbözőfajta értékeket vásárolnak a lakóépület és a környezetének 

függvényében. Mivel egyetlen épületenergetikai vállalkozás sem képes a szakterületet érintő 

minden tevékenységben a legjobbat nyújtani, ezért ki kell választania, hogy mely vevőkre 

kíván összpontosítani és számukra legalább adott területen a legjobb értéket kínálnia, mely 

jellemzően egy saját fejlesztésű vagy kizárólagos forgalmazású technológiához kapcsolódik.  

2. Küszöbérték megtartása az érték más dimenzióiban. 

Általánosságban elmondható, hogy a mikro- és kisvállalkozások esetében nem alapelvárás, 

hogy minden dimenzióban kiemelkedő teljesítményt nyújtsanak, egy bizonyos küszöbérték 

garantálása azonban alapkövetelmény. Például a piacon a legkedvezőbb árú napkollektor 

sem lehet sikeres, amennyiben a megbízhatósága vagy a szervizháttere az elfogadható szint 

alatt marad. 
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3. Érték folyamatos javítása.  

A piaci verseny folyamatosan növeli a vevők elvárását. Ami idén megkülönböztető előny, 

nem biztos, hogy jövőre az is marad. A vállalkozásoknak folyamatosan - lehetőleg a 

versenytársaiknál gyorsabban - javítaniuk kell a saját tevékenységeiket és kommunikációs 

stratégiájukat a vevők felé. Mindezt a késztetést fokozza a folyamatosan szigorodó 

energetikai, építésügyi és hitelezési jogszabályok és feltételek háttere, a növekvő 

komfortigények kielégítésére törekvés és a környezettudatos gondolkodás térnyerése. 

4. A kiemelkedő érték kínálata mellett elkötelezett és jól beszabályozott működési modell 

kiépítése. 

A nyerő értékkínálat kialakítása megköveteli egy olyan működési struktúra kifejlesztését, ami 

kimondottan ennek a dimenziónak a megvalósítását szolgálja. A megkülönböztető előny 

további célja, hogy értéket teremtsen az épületenergetikai vállalkozásokba befektetők és 

tulajdonosaik számára is, melyhez a következő kritériumokat ajánlott betartani:  

 Hasznosság a vevő számára: A különbséget, mint számára megjelenő értéket úgy kell a 

vevőnek érzékelnie, mint ami javítja a saját teljesítményét vagy a tapasztalatát, melyet 

a vevői igényekre kell építeni. Mindezen hasznosság a vevő számára a következő 

tényezőkben jelenik meg: 

 gyors kivitelezés, jó minőségű termék, egyedi tervezés és garancia, 

 jó ár/minőség,  

 gazdaságos üzemeltetés, jó hatásfokon működő rendszer. 

 Egyediség: Adott vállalkozás termékének/szolgáltatásának hasznosságát a vevőnek 

többre kell értékelnie, mint a versenytársak kínálatát. Az egyediséget segíti, ha a 

vállalkozás   

 terméke „második generációs”, javított változat, mely folytonos innovációt 

igényel,  

 arculata, a marketing tevékenysége, kommunikációja tükrözi a cég egyediségét, 

melyet a feltűnő, divatos, családi érzelmekre ható motívumokkal egészítenek ki. 

 egyedi designnal vagy technológiai megoldásokkal rendelkezik. 
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 Nyereségesség: A vállalkozás képes legyen a termékét/szolgáltatását olyan áron, 

költséggel és volumenstruktúrában előállítani, amely biztosítja a termelés 

nyereségességet. Épületenergetikai termékek esetén kérdés, hogy a vevő számára 

jelentkezik-e a nyereség (a beruházás megtérül-e). illetve miként társulnak egyéb 

hozzáadott értékek a termékhez és hozzájuk kapcsolódó kiegészítő termékekhez és 

szolgáltatásokhoz. 

 Versenyképesség fenntarthatósága: A piacra lépés nehézsége a versenyelőny 

megtartását segíti a piacon lévő vállalkozások számára. Feltétele, hogy a versenytársak 

nehezen tudjanak másolni, illetve korlátos legyen a piacra belépési lehetőségük az új 

szereplők számára. Eszközei lehetnek például: a szükséges készségek megszerzése, a 

méretgazdaságosság elérése, a márka vagy szabadalom megvétele. Épületenergetikai 

termékek esetén a piacra lépés korlátját a belépő vállalkozások erősíteni tudnák, ha az 

újdonságokat erős marketing tevékenységgel és kidolgozott márkaimázszsal vezetnék 

be, valamint a haszon jelentős részét visszaforgatnák.  

 

4.2.6. Az értékajánlat értelmezése  

A mai vállalkozásoknak a versenytársaktól megkülönböztető értéket kell nyújtaniuk ahhoz, 

hogy sikeresen működjenek a piacon, versenyelőnyt érjenek el. Napjainkban a nyereség 

azoknak a problémáknak a megoldásából származik, amiket a vevők nehéznek találnak 

megoldani (Doyle, 2002). A termékek egyre inkább csupán tárgyi kifejezései a vevők számára 

nyújtott megoldásoknak, jelen esetben az alacsonyabb energiaköltségek/energia 

megtakarítási célok elérésének. Az érték kiválasztása és kommunikálása azonban már a cég 

egyedi készségeitől és képességeitől függ, így konkrét megoldás nem, csak általános 

megoldási javaslatok léteznek a piacon. A következőkben azon feltárt piaci információk, 

probléma megoldások és javaslatok kerülnek összefoglalásra, melyek a vezetők stratégiai 

döntéshozásában jelentős szereppel bírhatnak.  

A vállalkozások az ajánlataik értékét különböző módon képesek a célpiacuk ismerete alapján 

kialakítani. Az alábbiakban a Doyle által megfogalmazott szempontok szerint foglalom össze 

az épületenergetikai piacon azonosítható stratégiákat. 
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4.2.6.1. Ár/érték arány 

Számos marketingszakember rávilágít arra, hogy a vevődöntésről kialakított elmélet 

túlságosan is racionális, ha feltételezi, hogy a vevő minden esetben a legmagasabb értéket 

jelentő ajánlatot fogadja el. A szempontot, melyet a vevők az ajánlatok összehasonlítására 

használnak, kifejezi az ár/érték arány, amely értelmezhető rövid és hosszú távon. A vásárlók 

sokszor bizonyos kényszerek alatt cselekszenek és esetenként olyan döntéseket hoznak, 

amelyek nagyobb súlyt helyeznek a rövidtávú előnyökre, mint a hosszútávú haszonra (Doyle, 

2002; 146-149). Ez a jelenség hatványozottan igaz a hazai energetikai vevők döntéseinél is. 

Általánosságban elmondható, hogy az energiatakarékos megoldásokat biztosító 

épületgépészeti technológiák beruházási költségei jóval magasabbak, mint a hagyományos 

„energiapazarló” technológiáké. Hagyományos technológia alkalmazása rövidtávon 

megtakarítást (kisebb beruházási költséget), de hosszabb távon - a magasabb 

energiaköltségeknek köszönhetően - veszteséget jelenthetnek. A vevői igények felméréséhez 

és megértéséhez - azaz problémáik helyes megoldásához - a vállalkozásoknak ismeretekre 

van szükségük mind a vásárlási döntéseket, mind a teljes (energia)felhasználói gyakorlatot 

illetően. A vizsgált vállalkozások ez irányú piacismerete – a mélyinterjúk alapján - többnyire 

tapasztalatokon alapszik, mintsem tudatos piackutatáson.  

 

4.2.6.2. Sajátos (testre szabott) megoldások  

A testre szabott megoldások lényeges elemét képezik a hozzáadott értéknek, amit a 

vállalkozások az adott szektorban, illetve az egyes projektek esetében a vevőik és igényeik 

jobb megismerése révén tudnak fejleszteni vagy erősíteni. A testre szabás célja azáltal elérni 

vevői elégedettséget, hogy a termék vagy a szolgáltatás a vevőknél a korábbiakhoz képest 

jobb teljesítmény észlelését eredményezi (Doyle, 2002, 146 o.).  

A kutatásom során megkérdezett vállalkozások többsége nem tudott megnevezni a 

termékeihez vagy a szolgáltatásaihoz kapcsolódó ilyen hozzáadott értéket. Ez azonban – 

mint kiderült - nem annak tudható be, hogy nem rendelkeznek ilyen képességekkel, vagy 

nem alkalmazzák ezeket az eszközöket, sokkal inkább a hiányos, vagy nem tudatos marketing 

ismereteknek, ami miatt nem ismerik fel saját erősségeiket, termékeik és szolgáltatásaik 

hozzáadott értékeit.  
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A mélyinterjúk során – az előző nemleges nyilatkozatok ellenére - sikerült létező, de az 

interjúalanyok részéről nem tudatos vevői hozzáadott értéket azonosítani. A kapott 

tényezőket két csoportra osztottam a kvantitatív felmérés során (5. fejezet): könnyen 

mérhető és összehasonlítható értékekre (továbbiakban objektív tényezők), illetve nem, vagy 

nehezen mérhető vagy az emocionális hatások erősítésén alapuló értékekre (továbbiakban 

szubjektív tényezők). A besorolás szerinti vizsgálatot azért tartottam érdekesnek, mert a 

marketing stratégiák és eszközök nagyban függnek attól, hogy emocionális hatásokat kell 

elsősorban kiváltaniuk vagy inkább ésszerű érveléseken alapuljon a közvetítendő üzenet. A 

szakirodalom nem nevez meg szubjektív és objektív sikertényezőket, ezt a megosztást saját 

kutatási tapasztalataim alapján készítettem el. 

Az objektív és szubjektív tényezőket vállalkozások nevezték meg az interjú alatt, a kategória 

szerinti besorolás is szubjektív megítélésen múlt. Az objektív tényezők például a termékkel is 

kapcsolatosak: milyen kiegészítő, plusz tulajdonsággal bírnak az egyes termékek vagy 

technológiai megoldások más vállalkozások által kínált igen hasonló termékekhez vagy 

technológiákhoz képest. Példaképpen megjelentek a következő válaszok: jobb hatásfok, 

magasabb élettartam, automatizálás lehetősége, garancia stb. Szubjektív tényezőkre példa: 

korrekt tájékoztatás, kedves és segítőkész ügyfélszolgálat, alkalmazottak udvariassága és 

figyelmessége, egész vállalkozásra jellemző vevőcentrikus gondolkodás kiterjesztése, vagy a 

vevőhöz közeledés stratégiája, vásárlás utáni megerősítés stb. A kérdőíves felmérés során a 

vállalati sikeresség és az értékajánlatok szubjektív és objektív csoportjai között kerestem 

összefüggést (5.5.3.3. fejezet).  

 

4.2.6.3. Életciklusnak megfelelő stratégia  

Doyle (2002, 306-308) kiemeli, hogy különbséget kell tenni a termék és a piac életciklusa 

között. A termék életciklusa azt mutatja, hogyan alakul az értékesítés a termék piaci 

bevezetésétől kezdve, a piaci jelenlét további - növekedés, érettség, hanyatlás - szakaszain 

át, az idő függvényében. A piac életciklusa pedig azt írja le, hogy mi jellemzi a vevők adott 

termékkel kapcsolatos vásárlási magatartását a termék piaci forgalmazásának különböző 

szakaszaiban. Az életciklus elmélet a termékek és szolgáltatások kínálati oldalán elősegíti 

megfelelő marketingstratégiák és eszközök alkalmazását, illesztését az egyes szakaszokhoz. 

Témánk szempontjából fontos tényezőnek tekinthető a technológia életciklusa is, amely 
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tényezőnek a vizsgálatba való bevonásával kapcsolatban Kotler (2004) rámutat, hogy egy 

technológia életciklusa keretében többféle, adott szükségletet kielégítő termék életciklusa 

játszódik le.  

Magyarországon az energiamegtakarítást segítő technológiák elterjedése még mindig új 

keletű dolognak számít, annak ellenére, hogy több mint 15 éve már jelen vannak a piacon 

ilyen megoldásokat kínáló cégek, de az energiaárak, a támogatási rendszer és a 

környezettudatos szemléletmód az utóbbi 2-3 évben indult jelentősebb növekedésnek és 

terjedésnek. Az energiatakarékossági termékek és szolgáltatások igen sokféle technológiáház 

kapcsolódnak, ráadásul ezek fejlettsége is igencsak eltérő: vannak még a piacon 

korszerűtlen, kifutó technológiák, jönnek a még alig ismert újak. Így elétrő életciklus szakasz 

jellemzi az egyes technológiákhoz kapcsolódó termékeket. A növekedési szakasz magával 

hozza az értékesítési stratégiák fokozatos változtatását, annak következtében, hogy a bővülő 

vásárlói kör egyre inkább rendelkezik piacismerettel, és tudatos vásárlási döntéssel. Az újabb 

értékesítési stratégiákra való átállás leginkább a tapasztalattal rendelkező cégek (Nyugat-

Európából érkező cégek, illetve a piacon régóta jelenlevő, de eddig hagyományos energetikai 

technológiát kínáló cégek) számára a legkönnyebb.  

A vállalkozások és a szakértők körében végzett interjúk alapján jelenleg az értékesítés 

sikeréhez mind a termék mind az értékesítés módja fontos, mivel az innovatív 

szemléletmóddal rendelkező vevők vásárolnak leginkább ilyen jellegű termékeket, akik 

számára az egyes paraméterek megismerése - és ez alapján történő választás - a döntő.  

 

4.2.6.4. Jellemző kommunikációs stratégia az értékesítés során 

Ha a vállalkozások meg is tudják nevezni egyik vagy másik célcsoportjukat, általában nem 

alkalmaznak eltérő kommunikációs stratégiákat, valamint marketing eszközöket a 

megszólításukhoz, leginkább emberismeretükre hagyatkozva az üzletkötő és/vagy kivitelező 

személyiségtől függően eltérőképpen kommunikálnak és viselkednek velük. Elmondható, 

hogy az érdeklődés felkeltéséhez egységes sémát, a tömegkommunikációs stratégiára 

emlékeztető eszközöket alkalmaznak a vállalkozások, mellyel bevallásuk szerint nagyobb 

célközönséget érhetnek el, bár kisebb hatékonysággal. Az utóbbira vonatkozóan a 

vállalkozások többsége nem végez méréseket, így változtatás személyes megérzés vagy 
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meggyőződés alapon történik, nem pedig adatokkal és tényekkel alátámasztva. A célcsoport 

alapos ismerete segít a vállalkozásoknak a hatékonyabb kommunikációs eszközök 

kiválasztásában. A kérdőíves felmérés során a vállalati sikeresség és az értékesítés során 

jellemző marketing kommunikációs eszközök között kerestem összefüggést (5. fejezet). 

 

4.2.6.5. Szegmensek eltérő értékszemlélete 

Doyle szerint a vállalatok számára a nyereség valójában a fogyasztói problémák 

megoldásából származik (Doyle, 2002; 146-149). A megoldások által a fogyasztónak nyújtott 

érték terén különbséget tesz a gazdasági érték és az érzelmi érték között, megjegyezve, hogy 

a gazdasági érték is eredményezhet érzelmi értéket (t.i. hozzásegíti az egyént a nagyobb 

mértékű társadalmi, személyes vagy pszichológiai elégedettséghez Ha a vállalat a 

megoldások terén való versenyzést választja, akkor a vevők különböző csoportjait, ezek 

igényeit, és a megelégedettségüket kiváltó értékeket meg kell ismernie. 

Az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások leginkább a termékük által közvetve elérhető 

megoldások esetében beszélhetünk érzelmi értékről. Ezen érzelmi érték leginkább két szálon 

futtatható piaci szegmenstől függően. Magas jövedelmi kategóriába tartozó vevők esetében 

a presztízs érzete, míg alacsonyabb jövedelmi kategóriába tartozók esetén a jövő generációi 

(gyermekei biztos energiaellátásban részesüljenek, amennyiben elfogynak a fosszilis 

energiák) érdekében teendő jótett érzete dominál.  

Az előbbi kategóriában másodlagos szempont a pénzügyi mutatók megtérülése, valamint a 

termék azon energiamegtakarítást eredményező szerepe, amely miatt elsősorban kellene, 

hogy keresett termék legyen. Sokkal inkább a kifelé irányuló presztízs kommunikálásán van a 

hangsúly. Példák erre azok az esetek, amikor amiatt hiúsulnak meg napkollektor 

beruházások, mert a tető azon oldalára kellene helyezni a berendezést, amelyre az utcáról 

vagy a szomszédból nem lehet rá látni, tehát nem tudja a vevő „kifelé” mutatni a terméket. 

Ez a presztízsvásárlás tipikus esete. 

Az utóbbi kategória esetén sem az azonnali megtérülés az első számú szempont, hanem a 

jövőbe vetített bizalom a technológiában megtestesülve, valamint a bizonytalanságérzet 

elkerülése a jelen technológiákkal kapcsolatban, mely alapján a potenciális vevő bízik abban 
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(itt jelenik meg a bizalmon alapuló kapcsolat fontossága), hogy mégiscsak egy jó pénzügyi 

döntést hozott, mellyel a családjának hosszú távon kínál megoldást energetikai téren.  

Az épületenergetikai vállalkozások a vevőiket tapasztalati úton ismerik meg, elsősorban a 

személyes meggyőzésen alapuló stratégián keresztül, azaz hosszasan beszélgetnek velük. 

Ezáltal a vállalkozások saját magukat általában olyan tanácsadóként is pozícionálják egyben, 

akik igyekeznek teljes körű megoldást kínálni a vevőik számára, melyekkel vevőik magasabb 

hasznot realizálhatnak.  

 

4.2.6.6. Vevőérték növelése és vevőköltség csökkentése 

Amennyiben az érték szempontjából hátrányos helyzetbe kerülne a vállalkozás, a vezetőnek 

két cselekvési lehetősége van. Megpróbálhatja a teljes vevőértéket növelni, vagy a teljes 

vevőköltséget csökkenteni.  

A teljes vevőérték növelés a vállalkozást arra ösztökéli, hogy javítsa, illetve növelje az 

ajánlott termék szolgáltatásait, az eladó személyzetet, vagy az imázs okozta előnyöket. E 

stratégiát érdemes azon vállalkozásoknak követnie, akik úttörők a saját technológiai 

területükön és sem az árakból, sem a minőségből nem kívánnak engedni. E stratégiát 

alkalmazó vállalkozások elsősorban a barátságos, de szakmailag jól felkészült 

alkalmazottakat és a termékhez tartozó szolgáltatásokat (teljes körű kivitelezési munka és 

garancia vállalása) nevezték meg saját értékként. 

Kotler szerint a teljes vevőköltség a pénzügyi költségen kívül magában foglalja a vevő idejét, 

energiáját és pszichikai költségét (Kotler, 2004). A vevő ezeket a költségeket együtt értékeli a 

pénzügyi költségekkel, hogy képet kapjon a teljes vevőköltségről. A jelentkező költségek 

kiszámítása után a vevő megvizsgálja, vajon a felkínált termék vagy szolgáltatás vevőköltsége 

nem túl magas-e a teljes vevőértékkel szemben. Ideális esetben egy vállalkozásnak minden 

konkurens céggel szemben fel kell mérnie a teljes vevőértékét, a teljes vevőköltségét, hogy 

megtudja saját ajánlata milyen ár/értéket jelent a vevői számára.   

A megkérdezett cégek döntő többsége úgy nyilatkozott, hogy prémium minőségű terméket 

kínálnak, de az árak tekintetében differenciálnak. Azoknak az épületenergetikai 

vállalkozásoknak, akik még nem rendelkeznek a piacon bejáratott, ismert márkanévvel, a 

termékeiket és szolgáltatásaikat középárszinten érdemes árazniuk. Ugyanakkor, jó 
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reputációval és múlttal rendelkező cégek már magasabb, felső árkategóriába sorolhatják be 

magukat. A vállalkozások elenyésző hányada nyilatkozott úgy, hogy különböző minőségű és 

árú termékeket is kínálnak a vevőiknek, akár az alsó ár és minőség kategóriában is. Jelen 

esetben az alsókategóriás termékek nem elsősorban a rossz minőséget jelentik, hanem az 

alacsonyabb energia-megtakarítási hatásfokot. Megmutatkozik az a tendencia, hogy a 

felsőkategóriás épületenergetikai termékek piaca kezd telítődni, nyitni kell az alacsonyabb 

jövedelemmel rendelkező piaci réteg felé is. 

 

4.3. VEVŐI IGÉNYEK, MAGATARTÁS ÉS DÖNTÉSHOZATAL VIZSGÁLATA  

A marketing többek között a vevők igényeinek kielégítéséről, a vevői bizalom és hűség 

kialakításáról szól. Jól megtervezett, gondosan ápolt kapcsolatok révén lesz képes 

napjainkban egy vállalkozás nyereségnövekedést elérni és a befektetők számára értéket 

termelni. A sikeres marketingtevékenység kiinduló pontja a vevők igényeinek megértése, 

valamint olyan ajánlat készítése, melyet kiemelkedő értéknek tekintenek majd (Doyle, 2002). 

A siker azon múlik, hogy szervezeten belül sikeresen létrehozhatóak-e a megfelelő szintű 

készségek, képességek és elkötelezettségek, amik lehetővé teszi a cég számára, hogy 

magasabb értéket kínáljon. Doyle szerint az értékvezérelt marketing nagy hangsúlyt fektet a 

vevői igények, magatartások és döntéshozatali folyamatok alapos megértésére. Ez biztosítja 

mindazon információkat, mely alapján meghatározhatjuk, hogy mi jelenti a legnagyobb 

értéket a vevők számára. Az alábbiakban Doyle szempontrendszere és megállapításai alapján 

fejtem ki a gondolatmenetet részletesebben az épületenergetikai termékek és szolgáltatások 

piacára a mélyinterjúk eredményei alapján. 

 

4.3.1. Meglévő, látens és kezdődő igények 

A vevői igények felmérését a vállalkozások által tapasztaltak alapján, az ő szemszögükből 

vizsgálva készítettem el, melynek rendszerezését Doyle által ajánlott három csoport szerint 

végeztem el (Doyle, 2002, 146-149. o.). Meglévő igények, mindazon igények, melyekre a 

vevők szerint már létezik kielégítő megoldás. Például megújuló energiaforrások segítségével 

passzív házat „üzemeltetni”. Látens igények csoportjába sorolandóak mindazon igények, 

melyek már megjelentek az emberek gondolataiban, de még nem nyertek kielégítést.  
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4.2. táblázat: Meglévő, látens és kezdődő igények felmérése az épületenergetikai piacon. Forrás: 

(Bíró-Szigeti, 2008). Felhasználva: (Doyle, 2002, 146-149. o.) („Vállalkozások 

marketingtevékenységének feltárása” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

 Igények 

Meglévő Látens Kezdődő 

Fogalom Ezen a területen új 
termékek lehetőségei 
korlátozottak, hiszen a 
legtöbb esetben a piac már 
telített, nagy verseny van a 
hasonló termékek között.  

A piackutatás során a 
fogyasztók viszonylag 
könnyen meg tudják 
fogalmazni ez irányú 
szükségleteiket. A 
profitlehetőségek 
nagyobbak mindazon 
vállalkozások számára, 
amelyek ezen igények 
kielégítésére 
specializálódnak, 
folyamatos innovációt 
folytatnak.  

Mindez a jelenség 
feltételezhetően a gyors 
technológiai és társadalmi 
változásoknak 
köszönhetően alakult ki, 
mellyel a vevők nem látják 
előre azokat a termékeket 
és szolgáltatásokat, amiket 
megvásárolnának a 
jövőben.  

 

Vállalati eszközök 
az igényfelmérésre 

- Adminisztráció vezetése (ügyfél elégedettség mérése). 
- Személyes beszélgetés (fogyasztói tervek feltérképezése, egyéb nagy energiaigényű 
technológiák térnyerésének vizsgálata, mely összefügghet az épületenergetikai 
termékekkel).  
- Kiállításokon/workshop-on való részvétel. 
- Versenytársak figyelésén keresztül. 

Vállalkozások 
körében végzett 
felmérés 
eredménye 

- Jó minőség legyen, ár 
kevésbe számít. 
- Jó márkanév. 
- Komplett termékkínálat. 
- Egyre kisebb méretű, 
csendes, de ugyanolyan 
hatásfokú termékek. 
- Versenytársakkal könnyen 
összehasonlítható 
paraméterek megadása. 
- Gyors kivitelezés.  
- Termék üzemórájának 
növelése. 
- Kivitelezéssel járó 
kellemetlenségek 
minimalizálása. 
- Azonnali szerviz (hétvégén 
is). 

- Jó vagy közepes 
minőség legyen, de olcsó. 
- Társasházakra is 
telepíthető napkollektor 
(jogszabályi háttér 
változása szükséges). 
- A hagyományos 
energiahordozók által 
üzemeltetett fűtés teljes 
kiváltása.  
- esztétikus berendezések 
fejlesztése. 

- Különböző 
épületenergetikai 
rendszerek kombinálása. 
- Lakások egyedi, hatékony 
energia-megtakarítási 
lehetőségeinek bővítése. 
- Különböző 
energiaforrásokra épülő 
technológiák alkalmazása, 
melyekre még nem 
léteznek megoldások, 
illetve fizikailag 
kivitelezhetetlen. 

Példaként említhető a tömegesen megvalósítható ésszerű és gazdaságilag is megtérülő 

energiamegtakarítási beruházások. Kezdődő igények: A kezdő igények olyan igények, 

amelyek már megfogalmazódtak a vevőkben, de ezek a gondolatok addig nem tudatosulnak 

bennük, amíg meg nem látják a megoldást. Ennél a kategóriánál jövőbemutató példát nehéz 

hozni, hiszen, az egy piaci rés lenne. Ennél a csoportnál a megoldás felismerése tudatosítja a 

vevőkben, hogy neki korábban már kezdődő igénye volt, melyet most egy termék vagy 
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szolgáltatás ki tud elégíteni. Múltbeli példaként felhozható a fűtési rendszer évszaktól 

függően hűtésre való hasznosítása is (falfűtés és falhűtés).   

A vevői igényeket a vállalati interjúk alapján a 4.2. táblázatban foglaltam össze. 

Megjegyzendő, hogy az interjúk során több cég esetében nehezen fogalmaztak meg olyan 

igényeket, melyeket esetlegesen ne tudnának kielégíteni, mert az a vállalkozások számára 

versenyhátrányt jelentett volna, és ezt a tényt érezhetően nem kívánták többen felvállalni. A 

ki nem elégített, de felmerülő vevői igényeket a versenytársak termék- és szolgáltatás 

portfoliójától függően látens vagy kezdődő igényekbe soroltam. Tapasztalatként 

elmondható, hogy a megkérdezett vállalkozások fele esetében nem végeznek vevői igény 

felmérést az idő és erőforrások korlátozott rendelkezésre állása miatt. Vevői igények 

feltárása ezen cégek esetében legfeljebb saját cégen belül fellelhető vásárlási statisztikák 

vizsgálata, vagy a vezetők egymás közti megbeszélésén keresztül valósul meg, de közvetlen 

vevői megkérdezés nem szerepel az eszköztárukban.  

 

4.3.2. Vevők döntéshozási folyamata és a döntéshozó egység megismerése 

Fontos megismerni és megérteni a vásárláshoz vezető problémákat, a vevő fejében 

munkálkodó választási kritériumokat, hogy a vevő miként halad végig a termék 

megrendelésének, beszerelésének, megismerésének és használatának folyamán, illetve, 

hogy milyen vásárlás utáni támogatást vár el. A leírt folyamat egésze határozza meg az érték 

észlelését. A folyamat minden szakaszában – az egyes vevők igényeitől függően – vannak 

kritikus kapcsolódási pontok a vevő és a vállalkozás között, ami befolyásolja a fogyasztó 

értékítéletét. A folyamat alapos ismerete és az igazság pillanatának13 megfelelő kezelése 

jelenti annak a stratégiának az alapját, amely a fogyasztói érték nyújtását és a versenyelőny 

megszerzését célozza a vállalat számára (Doyle, 2002). Ezt a vásárlói folyamatot és az egyes 

lépésekhez köthető értékítéletet kívánja bemutatni az 4.3. ábra, melynek kiindulási alapja a 

klasszikus fogyasztói vásárlási döntés folyamat modellje (Engel, 1973).  

                                                 
13

 A magas fokú fogyasztói interakciójából következik az ún. „igazság pillanata” az a pillanat a szolgáltatás 

szektorban, amikor a szolgáltatást nyújtó és a fogyasztó közötti kapcsolatban megtestesül, hogy beigazolódnak, 

vagy megcáfolódnak a vásárlói elvárások. Sok szolgáltató cég koncentrál erre a pillanatra.  
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A mélyinterjúk során kirajzolódott, hogy a klasszikus vásárlási folyamat modellhez képesti 

különbség, hogy az öt szakaszból álló folyamat legtöbb esetben kiegészül egy 0. lépéssel, 

mely az érdeklődés. Ez a jelenség mindaddig jelen lehet, amíg e technológiák, megoldások 

újak, illetve radikálisan újak lesznek a vevők számára, hiszen e tudás nélkül még nem biztos, 

hogy érzékelnek problémát. Az egyes szakaszokhoz tartoznak kritikus kapcsolódási pontok, 

melyek az adott lépés esetén tartalmazzák a fogyasztók értékítéletét. Az általam felállított 

0+5 lépcsős fogyasztói vásárlási modell igen hasonlatos a Nicosia–modellel (Nicosia, 1966). 

Az Érdeklődés szakasza tartalmazza mindazon kisvállalati figyelem és igényfelkeltési 

módszereket és hozzá kapcsolható stratégiákat, melyek arra irányulnak, hogy előkészítsék a 

probléma felismerés szakaszát mindazoknál, akik még nem is ismerték fel, hogy hiányérzetük 

vagy igényük van egy termékre, melyet meg kellene vásárolniuk. A 0. szakaszt segítő 

eszközök alapvetően az alábbi forrásokból származhatnak:  

 vállalkozás által tudatosan terjesztett információk,  

 szakmai vagy környezettudatos gondolkodásból eredő téma iránti érdeklődés, valamint 

 szájreklám útján építkezési vagy ingatlan felújítási szituációból eredően.  

A Probléma felismerése szakasz probléma megismertetésnek vagy probléma megerősítésnek 

is nevezhető a témával kapcsolatos előzetes vevői ismeretektől függően, valamint a magas 

újdonságfoknak köszönhetően. Ebben a szakaszban már a vállalkozások személyesen 

találkoznak az érdeklődővel, és a klasszikus személyes meggyőzésen keresztül próbálják 

bemutatni technológiájukat, tevékenységeiket, megoldást találni a vevő problémájára 

(melyekről előzetesen esetlegesen a vevő nem is tudott).  

Az épületenergetikai vállalkozások a következő lépésként az ajánlatok begyűjtését 

azonosították. Ez a klasszikus folyamatmodell alapján már az Információgyűjtés szakaszának 

felelhet meg, azzal a különbséggel, hogy alapinformációkat már ez érdeklődés szakaszában 

beszerezte a potenciális vevő, de a vásárlási szándék megerősítéséhez vagy eldöntéséhez egy 

vagy több cégtől kér árajánlatot. A felgyorsult információáramlásnak köszönhetően az egyik 

leglényegesebb tényező itt az ajánlatadás gyorsasága, valamint az ajánlat elkészítésének 

precizitása, mely szakmai hitelességet alapozza meg a vevő szemében.  

Az Alternatívák értékelése szakasz az ajánlatok értékelése. A fogyasztói értékpreferenciák 

oszlopban párba állítottam mindazon tényezőket, melyeket legtöbbször említettek a 



143 

megkérdezett vállalkozások, hogy mely vásárlói döntést befolyásoló tényezőket vizsgálnak a 

vevők. A bemutatott variációk száma ennél lényegesen több lehet.  

 

4.3. ábra: A vásárlási folyamat modellje az energetikai kisvállalkozások piacán. Forrás: (Bíró-Szigeti, 

2008). Felhasználva: (Engel, 1973; Nicosia, 1966). („Vállalkozások marketingtevékenységének 

feltárása” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

A következő szakasz a vevő döntésétől függ, hogy választ-e a felajánlott ajánlatok közül vagy 

sem. Vásárlás szakasza a döntés következményeként létrejövő szakasz, mely véglegesítése a 

szerződéskötésben és a kivitelezési tervekben bontakozik ki. Az interjúk során többször 

elhangzott, hogy a vevők döntését nagyban befolyásolja, hogy mennyire őszintének és 

segítőkésznek ítélik meg a vállalkozást, valamint gyakran ellenszenvet vált ki a konkurencia 

szidása.  
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A vállalkozások többsége igyekszik a vásárlás (tehát a kivitelezés) után is tartani a kapcsolatot 

a vevőjével legalább 1 vagy 2 fűtési szezon végégig, mely tevékenység a Vásárlás értékelése 

szakaszba tartozik. Erre a technológiából adódóan szükség is van, hiszen egy 

épületenergetikai rendszer működésének finomítása a legjobb hatásfok elérése érdekében 

hosszabb folyamat, különösen, ha új építésű épületről van szó. Miután a vevő elégedettségét 

a vásárlást követően hosszabb idő után tudja értékelni, emiatt különösen fontos, hogy a 

végleges értékelésig fellépő egyéb tényezők (kivitelezés minősége, presztízs érték, stb.) 

megerősítsék döntésében.  

A vevő vásárlás utáni elégedettsége attól függ, hogy az ajánlat teljesítménye miként 

viszonyul a vevő várakozásaihoz. Az elégedettség adott személy öröme vagy csalódottsága, 

ami egy termékhez köthető várakozással szemben érzékelt teljesítményének (vagy 

eredményének) az összehasonlításából származik. A „ma fogyasztója” a vásárlási döntéseit 

egy termék vagy szolgáltatás környezeti jellemzői alapján hozza meg (Doyle, 2002, 146-149. 

o.). Épületenergetikai termékek esetén a környezettudatos gondolkodás térnyerése miatt 

például számos napkollektort szereltek fel az utóbbi években annak ellenére, hogy a korábbi 

évek energiaárai mellett nem lehet rövid megtérülési idővel számolni. További példaként 

említhető itt a falazatok hőszigetelő anyaggal történő burkolása, mely a korábban 

nagymértékben támogatott energiaáraknak köszönhetően igen hosszú megtérülési időt 

adott ki, azonban az ingatlan értékét hosszútávon megemelheti, vagy forgalomképessé 

teheti az ingatlant.  

 

4.3.3. A döntéshozó egységek megismerése a háztartásokban 

A vevőigények kielégítése azért is bonyolult az energetikai piacon, mert a vásárlás ritkán 

csupán egy ember döntése. A fogyasztói piacon általában a műszaki és gazdasági 

szemlélettel és érzékkel ellátott személy kér árajánlatot lakásuk energiafogyasztásának 

csökkentése céljából néhány technológiai megoldásra, de a család többi tagja, sőt 

esetenként a barátok, ismerősök, kollégák is befolyásolják a választásait.  

Számos tanulmányban több szerepkör azonosítható a vásárlások során, mely szerepek 

megértése a vásárlási folyamatban azért fontos, mert a résztvevők mind eltérő dolgot várnak 

el és mind eltérő módon mérlegelik a terméket/szolgáltatást. A vállalatok marketinges 
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feladatkört ellátó szakembereinek feladata a vásárlói döntést meghozók számára a 

megfelelő üzenet kommunikálása minden egyes, fontossággal bíró szereplő felé (Doyle, 

2002).  

A vevőigények kielégítésének feltárásához fontos lépés a döntési szerepkörök azonosítása. 

Számos tanulmányban az alábbi szerepkörök azonosíthatóak a vásárlás során: 

kezdeményezők (initators), felhasználók (users), befolyásolók (influencers), döntéshozók 

(deciders) és vevők (consumers).  Ezeknek a szerepeknek a jelentőségét és a döntéshozási 

folyamatban való részvételét ismerteti az 4.3. táblázat, mely mélyinterjúk felmérésével 

készült.   

4.3. táblázat: Egyes szerepkörök, és jelentőségük a döntéshozási folyamatban. Forrás: Saját 

szerkesztés. („Vállalkozások marketingtevékenységének feltárása” saját mélyinterjús felmérés 

eredményei alapján) Felhasználva: (Kotler et al., 2008) 

Döntési szerepkörök Szereplők jellemzése 

Kezdeményezők Nők és férfiak egyaránt (teljesen megoszlik). 

Nézegetik, ellenőrzik az anyagokat, 

Felhasználók A család minden tagja, azonban nem egyforma arányban vannak otthon 
a felhasználók, így az értékelési szempontjaik némileg eltérhetnek..  

Befolyásolók Szomszédok, barátok, ismerősök, család többi tagja, főként a férfi 
ismeretségéből. 

A döntés során a legnagyobb befolyással az a személy bír, aki a 
leginkább a felhasználója lesz a terméknek.  

Idősebbek, akiknek fenntartásaik vannak az ismeretlennel, jó tanácsot 
nehezen fogadnak el. Nők elutasítóak lehetnek, ha nem tetszik a termék 
esztétikája, geometriája, ára. 

Döntéshozók Aki fizet, de döntően a férfi szava a meghatározó.  

Vevők Család és döntéshozó együttesen. 

 

4.3.4. Fogyasztói magatartás  

A „ma fogyasztója” a vásárlási döntéseit egy termék vagy szolgáltatás környezeti jellemzői 

alapján hozza meg. A vásárlási döntés néhány termékjellemző alapján történik, amelyeket 

egy cégnek ismernie kell ahhoz, hogy a fogyasztót/vásárlót megszólítsa, elérje, és a vásárlói 

fogyasztást maximalizálja. A fogyasztás maximalizálása önmagában gyökeresen ellentétes a 
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környezettudatossággal, s a marketing újabb koncepciói azonban már tartalmazzák a 

társadalmi felelősség vállalását is (Vágási et al., 2003). Az energiafogyasztás növekedése az 

életszínvonal és az igények növekedésének függvénye. Ahhoz, hogy ez a klasszikus szemlélet 

és esetleges megtakarítások esetén a korábban már bemutatott visszapattanó hatás (2.3.2. 

fejezet) mértéke minél kisebb legyen, fogyasztói magatartásváltozásra van szükség. Az 2.2.5. 

fejezetben a vevők kategorizálása és a fogyasztói magatartásformák már bemutatásra 

kerültek. A témakör a vállalkozásokkal készült interjúknál alkalmazott megközelítés szerint 

kerül ismertetésre a jelen fejezetben.  

 

4.3.4.1. A modern fogyasztói magatartás trendek az épületenergetikai termékek és 

szolgáltatások területén 

A fogyasztói magatartásban fellelhető, ellentrenddel rendelkező és ellentrenddel nem 

rendelkező trendeket határoz meg Törőcsik (2003), melyek a klasszikus ipari társadalmakból 

a modern ipari társadalmakba való átmenet „mozgatórugóinak” is tekinthetők. Az általa 

megnevezett trendek közül – a vállalkozások szerint – az alábbiak jellemzőek az 

épületenergetikai termékeket és szolgáltatásokat kereső vevőkre:  

 Az idő nyomása és a gyorsulás/gyorsítás:  

Gyors és teljes körű kiszolgálást igénylő vásárlói réteg, akik felárat is fizetnek a számukra 

kényelmesebb kivitelezési munkáért. Ezek a vevők maguk is az idő nyomása alatt élnek, 

stresszel és időhiánnyal küszködnek, a munkájukkal elfoglaltak. 

 A teljesítmény fokozásának igénye: 

A vevők többsége magas technológiai újdonságtartalommal rendelkező termékeket 

részesítik előnyben, melyek már most teljesítik a jövőben elvárható teljesítmény 

jellemzőket. 

 A tanulás a racionális tudás megszerzéséért:  

Egyes vállalkozások tréningeket, tájékoztató előadásokat tartanak, valamint 

folyóiratokban és interneten keresztül publikációkat adnak ki, melyen keresztül 

igyekeznek a technológiai fejlesztéseket és a velük járó előnyöket széles körben ismerté 

tenni (nem utolsó sorban a szakmai hitelességüket alátámasztani a potenciális vevők 
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szemében). A téma iránt érdeklődők örömmel fogadják ezen ismeretterjesztéseket, még 

akkor is, ha nem áll módjukban vásárolni.  

 A termékválasztás alapértéke: 

A termékválasztás egyre nagyobb mértékben a márkanév alapján történik, mellyel 

biztosítja a vevő magának azt a biztonságérzetet, hogy jól döntött. Az egyes technológiai 

megoldások közötti döntés azonban gyakran megmutatja az adott vevő 

termékválasztásában meglévő alapértékét. Hagyományos energiaforrásokat támogató 

technológiai megoldások inkább a megszokotthoz ragaszkodás, míg a megújuló 

energiaforrásokhoz kapcsolódó technológiai megoldások az új, változtatásra hajlamos 

magatartás jellemzőket és üzenetet hordozza magában.   

 A felelősségvállalás és annak elvárása magas technikai szinten, vagyis az egészség 

trendje:  

A potenciális vevők kisebb hányada kifejezetten a környezeti és társadalmi 

felelősségvállalás miatt kezdett el érdeklődni az energia-megtakarítást elősegítő 

technológiák alkalmazásán. Ezzel is szeretnének minél inkább természetes életformát 

kialakítani a környezetükben.  

 

4.3.4.2. A környezettudatos fogyasztói magatartás trendek az épületenergetikai termékek 

és szolgáltatások területén 

A környezettudatos fogyasztói magatartás Vágási (2000) által megnevezett megjelenési 

formái közül a témámban a természeti erőforrást kímélő magatartás és a természetes 

anyagokat előnyben részesítő magatartás bír jelentőséggel. A természeti erőforrások 

védelme elsősorban anyagi megfontolásból fontos a vevők számára, mert azzal háztartási 

költségcsökkenést érhetnek el. Másodsorban a háztartásuk tiszta üzemeltetése, az 

üzemeltetés biztonsága, valamint a közvetlen környezetében természetes anyagok (bioház) 

megléte merül fel a vevőkben, végezetül a tágabb környezetét (akár globális mértékben is) 

érintő környezetszennyezés. Mindezen szempontokat foglalja össze a 4.4. ábra. Az ábra 

bemutatja az egyén kiindulási pontjából kiindulva, három környezeti szintre tagolva, 

fontossági sorrendben az épületenergetikai termékeket vásárlók számára fontos jellemzőket, 

melyek a téma iránti érdeklődését és vásárlási hajlandóságát befolyásolják. Látható, hogy a 
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globális (tőle távolabb eső) problémahalmazt nem érzékeli oly fontosnak, így kevésbé hat az 

egyén döntéseire, feltehetőleg azért, mert nem érzékeli a globális problémák hatásait a 

közvetlenül saját életén. Vállalkozások szerint ez utóbbi csoportba tartozók a teljes vevői és 

érdeklődők köréből mintegy 10-30 százalékát teszik ki. 

A fogyasztói magatartás megváltozhat, illetve megváltoztatható: a hagyományos fogyasztói 

magatartást felválthatja a környezettudatos fogyasztói magatartás. Ha a vásárlási döntés 

folyamatának modelljét vesszük alapul, a változás/változtatás kiváltó oka lehet belső14 és 

külső15 (Vágási, 2000). Ezen elvből kiindulva a környezettudatos fogyasztói magatartás és a 

modern fogyasztói magatartás bizonyos esetekben összhangba kerülhet.  

 

4.4. ábra: (Energia)fogyasztói magatartás környezeti szintjei természeti erőforrások védelme 

szempontjából. Forrás: (Bíró-Szigeti, 2008) 

A fogyasztás maximalizálása és a környezettudatosság ellentétével kapcsolatban Ottman 

(1993) a következőt állítja: az ökomarketing „célpiaca”, a „zöld fogyasztó” kifejezés egy 

oximoron*, hiszen a fogyasztással értékes természeti erőforrásokat használunk fel, és 

hulladékot termelünk. A magyar nyelvben a „zöld fogyasztó” helyett a „környezettudatos 

                                                 
14

 A környezettudatos vásárlói döntés létrejöhet belső változás hatására is: a vevő egyéni, személyes 

jellemzőinek megváltozása révén 

15
 Külső hatásra létrejött magatartásváltozásról beszélünk, amikor vagy a környezetihatások (gazdasági-, 

társadalmi-, politikai-, társadalmi-kulturális környezet) vagy a marketing-ingerek (termék, ár, ösztönzés, reklám) 

megváltozása készteti a fogyasztót a változtatásra. Ez akkor is elképzelhető, ha a vevő jellemzői változatlanok 

maradnak. 
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fogyasztó” elnevezés a használatos, amely jobban tükrözi a célt: egy olyan fogyasztás / 

fogyasztói kultúra megteremtése, amely előnyben részesíti azon termékeket, amelyek 

közvetlenül (maga a termék) vagy közvetett módon (a terméket előállító folyamat során) a 

környezetet az átlagos technológiai szintnél kisebb mértékben terheli. A fenntartható 

energiafogyasztást ösztönző épületenergetikai beruházásoknak ideális esetben ezt a trendet 

kell figyelembe venniük. 

A környezettudatos vásárlói magatartáshoz sorolandó a LOHAS fogyasztói szegmens is, 

melyet korábban a 2.2.5.5. fejezetben mutattam be részletesebben. 

 

4.4. ALKALMAZOTT VÁLLALATI ÉS MARKETINGSTRATÉGIÁK, ESZKÖZÖK  

A vállalkozások mind a céljaikat és mind a stratégiáikat a piaci viszonyokhoz igazodva kell, 

hogy meghatározzák. Tevékenységük eredménye a piacon értékesül, döntéseik helyességét a 

piac igazolja vissza, kudarcaik a piacon derülnek ki. Mindezen szempontok alapján fontos a 

piacot nemcsak a vevői, hanem a vállalkozások oldaláról is megvizsgálni, mely fontos 

információkat hordoz a piacról, a várható/kialakult versenyről, pozíciószerzésről, 

alkalmazkodásról vagy az alkalmazandó eszközökről stb. (Vágási, 2007; 79-103). 

 

4.4.1. A piacszegmentáció folyamata és jellemzői 

A szegmentáció célja olyan csoportok feltárása, amelyeken belül a tagok minél homogénebb 

tulajdonságokkal rendelkeznek a szegmentációs paraméter tekintetében, a csoportok viszont 

egymástól minél markánsabban különböznek. A szegmentáció során képzett piaci 

szegmensek közül kiválasztott célpiacok eltérő tulajdonságaik miatt különböző marketing-

mix elemekkel befolyásolhatók. Fontos, hogy a szegmentumok jól azonosíthatók és 

egymástól elkülöníthetők legyenek, méretük biztosítsa az értékesítési célok elérését, 

továbbá legyenek elérhetők a vállalat számára és időben viszonylag stabilak. A 

meghatározott és értékelt szegmentumok közül néhány a vállalkozás számára vonzónak 

bizonyulhat, más szegmentumok kevésbé (Kotler – Keller, 2006, 414. o.). Példaként 

említhető mindazon háztartások, melyek elavult épületgépészeti rendszerrel rendelkeznek, 

de szegmentumbeli különbségként jelentkezhet az ingatlan értékéhez viszonyított 

befektetés költsége.  
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A megkérdezett vállalkozások jelentős része egyszerre van jelen a szervezeti és a fogyasztói 

piacon. Egyszerre igyekeznek ipari vevőket, kivitelezőket és lakossági vevőket kiszolgálni, és 

ez alapján oszlik három fő területre a további marketing eszközeik. A dolgozatomban 

kizárólag az utóbbi csoport esetén alkalmazott szegmentációs lépéseket vizsgálom. Lévén, 

hogy B2C piacról lévén szó, a szegmentációt a vállalkozások célszerűen egy lépcsőben hajtják 

végre (Kotler – Keller, 2006, 349. o.). Megállapítható, hogy a megkérdezett épületenergetikai 

vállalkozások csak elenyésző része végez tudatos szegmentálást a lakossági piacon. A 

szegmentálás pedig leginkább egy-egy alkalmazott technológiára építik, nem pedig a 

fogyasztói magatartására és a vevők által elvárt értékre. A kérdés mélyebb elemzése során 

azonban jól látható, hogy ezen vállalkozások lakossági piaca két fő csoportra oszlik, melyek 

elsősorban a vevőik anyagi helyzete és/vagy társadalmi szerepe alapján alakulnak ki. A két fő 

vevői csoport jellemzőit az 4.4. táblázatban foglalom össze. Összességében megállapítható, 

hogy ha a vállalkozások meg is tudják nevezni egyik vagy másik szegmenseiket, akiket 

igyekeznek kiszolgálni, nem alkalmaznak eltérő kommunikációs stratégiákat a 

megszólításukhoz, valamint marketing eszközöket, leginkább emberismeretükre hagyatkozva 

az üzletkötő és/vagy kivitelező másképpen kommunikál és viselkedik velük. Az érdeklődés 

felkeltéséhez egységes sémát, tömegkommunikáció stratégiára emlékeztető eszközöket 

alkalmaznak, mellyel bevallásuk szerint nagyobb kört érhetnek el, noha kisebb 

hatékonysággal. Az utóbbira vonatkozóan a vállalkozások többsége nem végez méréseket, 

így változtatás személyes megérzés vagy meggyőződés alapon történik, nem pedig adatokkal 

és tényekkel alátámasztva. A kérdőíves felmérésben részletesebben vizsgálom ezt a 

kérdéskört (5. fejezet). 

A fogyasztói magatartást befolyásoló tényezők megismerése alapul szolgál a piac 

szegmentációhoz használt tényezők megválasztásához, melynek alapján elvégezhető az 

épületenergetikai piac részekre bontása is. A szegmentációt a fogyasztói piacon a fizikai 

termékek piaci szegmentációja esetén Vágási által felsorolt ismérvek, változók alapján 

végzem el (4.4. táblázat). A táblázat azon szegmentációs csoportok ismérveit tartalmazza, 

melyek a kvalitatív kutatás során körvonalazódtak ki. A fogyasztói piac szegmentálásához 

használt tényezők két csoportja a következő:  

 a fogyasztók jellemzői (szociodemográfiai, pszichográfiai) (Vágási, 2001, 299. o.)   



151 

 a fogyasztás jellemzői (vásárlási helyzet, termékelőnyök, termékhasználat, a termékkel 

szemben attitűd) (Vágási, 1998, 109. o.). 

4.4. táblázat: Szegmentációs ismérvek a fogyasztói piacon. Forrás: (Bíró-Szigeti, 2008) Felhasználva: 

(Vágási, 1998; 2001) („Vállalkozások marketingtevékenységének feltárása” saját mélyinterjús 

felmérés eredményei alapján) 

Ismérvek az épületenergetikai (fogyasztói) piac szegmentációjához 

 
Főbb szegmentációs csoportok 

1. csoport 2. csoport 

A terméktől elvárt 
előnyök 

- energia megtakarítás 
- befektetés a jövő technológiába 

- energia megtakarítás 
- presztízs érzet megvalósulása 

Szocio-demográfiai 
jellemzők: 
- életkor  
 
- foglalkozás  

 
- jövedelem 

 
- társadalmi osztály 

 
 
- jellemzően középkorúak 
 
- alap- vagy középfokú végzettség 
 
- (alacsony vagy) közepes 

jövedelemmel rendelkezők 
- alsó- és középréteg 

 
 
- jellemzően fiatal középkorúak 
 
- értelmiségi szakmákat végzők (felsőfokú 

végzettségűek), vállalkozók 
- magas, vagy középmagas jövedelemmel 

rendelkezők 
- közép- és felsőréteg 

Társadalom-lélektani és 
kulturális jellemzők: 
- csoporthatások  
 
 
- értékek 
 
- státus  

 
 
- szubkultúra 

 
 
- mindent megtenni a jövő 

generációért (amit az átlag is 
megtesz, neki is meg kell tennie) 

- erősen konzervatív értékek 
dominálnak  

 
- felelősen gondolkodó családfő 

 
- öröklött szubkulturális tényezők 

(család, közvetlen környezet stb.) 
dominánsak az érdeklődés és 
vásárlási hajlandóságban 

 
 
- mást szeretnének, mint az átlag 

 
 
- presztízshez köthető értékek dominálnak 
 
- gazdag menedzser, vállalkozó jövedelmét 

anyag egyéniség, önmegvalósító modern 
ember  

- tanult, utólagosan felvett (iskolázottság, 
presztízs stb.) szubkulturális tényezők 
dominánsak az érdeklődés és vásárlási 
hajlandóságban 

A termék/szolgáltatás 
használat jellemzői 
 

- energia-megtakarításban a 
legnagyobb hatásfok elérésére 
törekvés 

- biztonságos és környezetbarát 
üzemeltetés 

- árérzékenység  

- nem körültekintőek, látszatra adnak, 
kevesebb befektetéssel drágább üzemeltetés 
valósul meg 

- magas igényszint (gyors és teljes körű 
kiszolgálás) 

Életstílus 
 

- megszokott környezethez 
ragaszkodók  

- hosszú távon tervezők 

- dinamikus individualisták 
 
- folyamatos változásban élők 

Pszichológiai jellemzők  
- motivációk  
 
 
- attitűd  
 
- személyiség  

 
- énkép 

 
- jövő generációinak érdekei, 

pénzmegtakarítás, (környezet-
védelem)  

- családcentrikusság, gondoskodás  
 
- barátságosak, nem „okoskodók”, jól 

átgondolt döntést hozók 
- bölcs családfenntartó  

 
- individualizmus, divathatás, versengés 

másokkal  
 
- új társadalmi trendek nyomásának, 

megfelelni akarás 
- „mindent jobban tudnak”, vállalkozó 

szellemű innovátorok 
- sikeres, önmagát megvalósító fiatal 
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Érdemes megfogalmazni azt a fogyasztói szükségletet, illetve igényt, amelyet a szolgáltatás ki 

fog elégíteni, továbbá figyelembe kell venni, hogy mit várnak el a vevők az adott 

szolgáltatástól. A fogyasztói magatartás módosulása a fogyasztók anyagi körülményeinek 

javulásával, szűkebb környezetük változásával, a tömegkommunikáció által közvetített 

értékorientációval magyarázható, melynek eredménye, hogy a korábbiaknál erőteljesebben 

kívánják a pénzkiadást az örömszerzéssel összekötni (Hofmeister, 2001, 205. o.). Célpiac 

választás az előzőekben megfogalmazott szempontok alapján történik. Amennyiben 

komfortérzet növekedéssel is együtt jár az ingatlan energetikai szempontú felújítása, vagy 

esztétikailag kellemesebb látványt okoz, nagyobb hasznosságérzetet kötnek bizonyos 

vásárlók ez irányú befektetéseikhez (például hőszigetelés hatására egyenletesebb hő eloszlás 

a lakóterekben). Más vásárlók nem tulajdonítanak ilyen jellegű előnyöknek különösebb 

szerepet. 

 

4.4.2. Célcsoport választás szempontjai  

A gyakorlatban a meghatározott szegmensek közül kiválaszt a vállalkozás egy vagy több 

célpiacot, melyre a következőkben koncentrál (Kotler – Keller, 2006, 414. o.). A választás 

különböző szempontok mérlegelésével történhet. A mélyinterjúk során vizsgáltam a 

célcsoport választást az alábbi szempontok alapján: 

 Fontos szempont, hogy az adott célpiacok kiszolgálásához rendelkezésre állnak-e az 

ahhoz megfelelő vállalati erőforrások (pénzügyi, tárgyi, emberi, szervezeti, 

technológiai, innovációs, hírnév) (Antal-Mokos et. al., 1997, 70. o.). 

 Vizsgálati tételek közé tartoznak az adott célpiacon alkalmazható vállalati stratégiák és 

azok feltételei (Vágási, 2007, 39. o.). 

 A vállalkozás által alkalmazott technológia életciklusnak megfelelő besorolása (Vágási, 

2001) 

 Piaci viszonyok (makro- és mikrokörnyezet, piaci helyzet és kereslet) elemzése. (Vágási, 

2007, 39. o.) 

Az 4.5. táblázatban összefoglaltam az épületenergetikai piacon tevékenykedő 

vállalakozásokra jellemző állapotot a fenti tényezőkre vonatkozóan.  
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4.5. táblázat: Célcsoport választás szempontjai a lakossági épületenergetikai piacon. Forrás: (Bíró-Szigeti, 2008). Felhasználva: (Antal-Mokos et al., 1997, 70. o.; Vágási, 2001; 

Vágási, 2007, 39. o.) („Vállalkozások marketingtevékenységének feltárása” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

 

 

  
Egyes paraméterek tartalma 

 

Döntést befolyásoló tényezők és hatásuk a vállalkozások célcsoport 
választására  
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Pénzügyi erőforrások 
- A vállalat hitelképessége  
- A vállalat belső forrásképző képessége 

Beurházásokban való részvétel lehetősége, valamint az adott projekt típusa 
és nagysága függ a pénzügyi erőforrásoktól. 

Tárgyi erőforrások 
- A vállalat üzemeinek/berendezéseinek telepítése/elrendezése  
- Alapanyagokhoz való hozzáférés 

Kiegyensúlyozott arány meghatározása a gyártott/forgalmazott termékek 
árszínvonala és a vállalkozás tárgyi eszközforrások között.  

Emberi erőforrások 
- A vállalat egyes vezetőinek és beosztott dolgozóinak képzettsége, 

tapasztalata, ítélőképessége, intelligenciája, felismerő-képessége, 
alkalmazkodóképessége, elkötelezettsége és hűsége 

Szegmensenként változó mértékű fontossággal bír a szakmai hitelesség 
megléte, a tájékoztatás és kiszolgálás humán vonatkozásai, a vállalkozás 
légkörének érzékelése, értékesítési stratégia stb.  

Szervezeti erőforrások 
- A vállalat szervezeti struktúrája, tervezési és kontrolling-

rendszere, koordinációs eszközei 
Vállalkozás méretétől, tevékenységi területektől függő szervezeti felépítés és 
szakmai menedzsment felállítása.  
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erőforrások 

- Szabadalmak, védjegyek, szerzői jogok, kereskedelmi titkok, 
illetve 

- Ezek sikeres alkalmazásának ismerete 

Az új termék elfogadása szempontjából adott fogyasztói szegmens elvárása 
szerint alakítja ki a vállalkozás a technológiájának újdonságfokát, és ezen 
újdonságfok mértékétől függ ezen erőforrások alkalmazása és a K+F 
tevékenysége.  Innovációs erőforrások 

- Műszaki és tudományos személyzet  
- Kutatási infrastruktúra 

Hírnév 
- A fogyasztók körében 
- A szállítók, a munkaerő- és pénzügyi input-szolgáltatók körében 

A fogyasztók és háttérszervezetek számára működési biztonság, kivitelezési 
garancia, szakmai hitelesség, hozzáadott érték mértékét adhatja a hírnév. 
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Költségdiktáló 

- Tömegpiac kiszolgálása 
- Alacsony költség és ár 
- Méretgazdaságosság 
- Tapasztalati hatás 
- Design: semmi felesleges 
- Hatékonysági előny egy iparág szintjén 

Ezt a stratégiát alkalmazó vállalkozások alig jellemzőek, mert az ebbe a 
kategóriába tartozó alacsonyabb árszintű/minőségű épületenergetikai 
termékek alacsony hatékonyságuk miatt kevésbé megtérülő befektetések, 
valamint az „alacsony” árszint is magasabb annál, mint amit egy alacsony 
jövedelemmel rendelkező háztartás meg tudna fizetni, azonban a 
méretgazdaságosság miatt e stratégia felé terelődik egyre több vállalkozás, 
igaz, ők valószínűleg nem fognak hosszú távon a piacon maradni. 

Differenciáló 

- Közepes piacok 
- Több szegmens 
- Magas minőség 
- Márkaépítés 
- Szolgáltatások 
- Reklám 
- Extra jellemzők 
- Egyediség előnye egy iparág szintjén 

Tudatos, de célirányos és erős ár/érték szemlélettel rendelkező piaci 
szegmensek kiszolgálását érdemes ezzel a stratégiával végezni. Itt már a vevő 
a legjobb energetikai hatékonyságot kívánja elsősorban megoldani az adott 
technológiával.   

Koncentráló 

- Egyetlen szegmens vagy piaci rés 
- Egyedi igények 
- Specializáció 
- Egyedi termékfejlesztés 
- Egyediség vagy hatékonyság előnye egy szegmentumban 

Magas ár/minőség arányt tartalmazó, presztízs vagy magas újdonságfokkal 
rendelkező épületenergetikai termékek tartoznak ebbe a kategóriába, mely 
elsősorban magas jövedelemmel rendelkező és/vagy tudatos innovátor 
típusú fogyasztók számára. 
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Bevezetés 

- Termék piaci megjelenése 
- Fogyasztók még nem ismerik 
- Forgalom lassan nő 
- Terméknek alaptípusa jelenik meg 
- Magas marketingköltségek 
- Nincs profit 

Ebbe a szakaszba tartozó, energia-megtakarítást eredményező 
épületenergetikai vagy egyéb technológiai megoldások (teljesség igénye 
nélkül):  
- magas hatásfokú LED,  
- magas hatásfokú hőszivattyú,  
- hőtárolóval felszerelt légkondicionálás,  
- nap hőenergiájának hasznosítása,  
- hőtároló képességgel rendelkező építőanyagok. 

Növekedés 

- Értékesítés gyorsan nő 
- Piac ismeri a terméket 
- Értékesítési csatornák bővítése 
- Marketingköltségek magasak 
- Forgalom növekszik 
- Jelentős profit 
- Versenytársak száma nő 

Ebbe a szakaszba tartozó, energia-megtakarítást eredményező 
épületenergetikai vagy egyéb technológiai megoldások (teljesség igénye 
nélkül): 
- hőszivattyúk, hőcserélők 
- magasfokú hőszigetelés,  
- hulladékhő hasznosítás 
- házon belüli légtechnika, 
 

Érettség 

- Csökken az értékesítés üteme 
- Termékjellemzők javítása 
- Új termékváltozatok piacra kerülnek 
- Marketing-mix módosítása új fogyasztók megnyerése a céljából 
- Profit nem nő, esetleg csökken 
- Versenytársak száma stagnál 

Ebbe a szakaszba tartozó, energia-megtakarítást eredményező 
épületenergetikai vagy egyéb technológiai megoldások (teljesség igénye 
nélkül): 
- Dryvit alapú szigetelés 
- Nyílászáró csere 
- Napkollektor 
- Kondenzációs kazánok  
- Hőleadó felületek cseréje, felújítása 
- Árnyékolástechnikai megoldások (fólia és árnyékoló szerkezetek) 

Hanyatlás 

- Forgalom visszaesése erősödik 
- Profit csökken 
- Marketingkiadások csökkennek 
- Termék esetleges kivonása a piacról  
- Új termékek megjelenése a piacon 
- Versenytársak száma csökken 

Ebbe a szakaszba tartozó, energia-megtakarítást eredményező 
épületenergetikai vagy egyéb technológiai megoldások (teljesség igénye 
nélkül): 

- konvektor 
- olajkályha, vegyes tüzelésű kályha 
- olajradiátor 
- elektromos hősugárzó 
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A vállalat 
mikrokörnyezete 

- Piaci szereplők  
(beszállítók, közvetítők, vevők, vevői piacok, versenytársak, iparági 
versenytényezők, közvélemény) 

- Vállalati belső piac 
A vállalaton kívül álló környezeti tényezők erősen befolyásolják az 
épületenergetikai vállalkozások pillanatnyi piaci helyzetét, hogy mikor-kiket, 
milyen tartalommal rendelkező ajánlattal érdemes megszólítani. Emiatt 
gyakran váltakozhatnak a vállalkozások fogyasztói szegmense és alkalmazott 
vállalati stratégiájuk.  

A vállalat 
makrokörnyezete 

- Demográfiai környezet 
- Gazdasági környezet 
- Technológiai környezet 
- Jogi, politikai környezet 
- Társadalmi, kulturális környezet 
- Nemzetközi/globális környezet 

A vállalat piaci 
helyzete 

- Piaci helyzet mutatói 
- Piacszerkezet 

A kereslet nagyban múlik a potenciális vevők „vállalkozó kedvén”, miután 
még hazánkban nagyrészt ismeretlennek számít az energia-megtakarítást 
eredményező épületenergetikai termékek vagy megoldások. A folyamatosan 
változó gazdasági helyzet miatt a vállalkozások többsége pesszimistán tekint 
a jövőbeli piaci szerkezetre és keresletre, szűkülő piacra és az ismertség 
növekedése miatt tudatosabb vevőkre számítanak. Összességében 
elmondható, hogy a vállalkozások többsége a B2B vagy önkormányzati 
piacon több lehetőséget látnak a jövőben.  

Kereslet 
meghatározása 

- Kereslet szintjei 
- Kereslet becslése 
- Jövőbeni kereslet előrejelzése 
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4.4.3. Pozicionálás lépései 

Pozicionálásnak nevezzük a vállalkozások részéről megnyilvánuló azon aktív magatartást, 

melynek során megkeresik kínálatuk megkülönböztető ismérveit, kialakítanak egy ún. egyedi 

értékesítési ajánlatot, majd ezt folyamatosan kommunikálják a potenciális vevők felé (Kotler, 

- Keller, 2006, 414. o.). A pozicionálás a termékkel kapcsolatos képzetek kialakítása és 

tudatosítása a vevők felé. A „bioház” és „passzív házak” kifejezések mind-mind ezt szolgálják. 

A jó pozicionálásnak az 4.5. ábrán bemutatott piaci résztvevő megfelelő ismeretére 

szükséges épülnie (Rekettye, 2007, 113-121. o.). Példaként említhetők mindazon 

kisvállalkozások pozícionálási törekvései, melyek a lakossági energiatakarékossági program 

pályázatánál nemcsak szakmai munkájukkal, hanem pályázatírási tanácsadással is segítik 

vevőiket.  

 

4.5 ábra: A pozícionálás „háromszöge”. Forrás: (Rekettye, 2007, 113-121. o.) 

A (épületenergetikai) vállalkozások jó pozicionálása az általuk kínált értékígéretet 

alátámasztó lépések tudatos végiggondolásán alapul (Kotler - Keller, 2006, 414. o.).  

Mivel a vevőknek eltérő preferenciái vannak, eltérő lesz az általuk észlelt érték is. Vannak 

fogyasztók, akik a hasznosságra – azaz az energia-megtakarítás mértékére – helyezik a 

hangsúlyt, egyesek a termék innovatív jellegére vagy presztízs oldalára, míg másoknak a 

kényelem vagy az ár számít. Ennél fogva, bármely piacon - célcsoporttól függően – 

 
Pozicionálás 

Vevők Versenytársak 

Vállalat 
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különböző értékajánlatok bizonyulnak életképesnek. A menedzsmentnek kell meghoznia a 

döntést vállalkozás piaci pozicionálási stratégiájáról.  

A piaci pozicionálási stratégia a vásárlói célcsoport kiválasztását jelenti, mellyel a vállalat 

eldönti, hogy hol és milyen módon vesz részt a versenyben és ott milyen értéket kínál (Doyle, 

2002, 129-133. o.). Ezt az állítást támasztja alá a következőkben kifejtett, a mélyinterjúkon és 

az épületenergetikai piacon tapasztaltak is. 

Az egyes épületenergetikai vállalkozások - Doyle alapján felépített modell szerint - az alábbi 

négy (pozicionálási) stratégiákat alkalmazzák, melyekkel a versenyhelyzetüket kívánják 

erősíteni:  

 Vezető termékek 

Egyes épületenergetikai vállalkozások olyan vevőket céloznak meg, akik a legújabb 

technológiával készült és leginnovatívabb tulajdonságokkal rendelkező termékeket 

igénylik. Ez a vevőkör részben presztízs részben műszaki érdeklődésük miatt választja e 

termékkategóriát, mert így érzik azt, hogy a legújabb, legjobb termék hosszabb távon 

tudja kiszolgálni az igényeit. Ezen vállalkozások közös jellemzője, hogy jelentős K+F 

tevékenységet folytatnak, fontos számukra a legtehetségesebb szakemberek alkalmazása 

és olyan szervezeti kultúra kialakítása, amelyben a kreativitás és az innováció dominál. 

Gyakran a vállalkozáson belül is megmutatkoznak feszültségek, hogy mely termékkört 

érdemes fejleszteni és melyre érdemes nagyobb hangsúlyt fektetni. Különösen erős 

feszültséget vált ki azon épületenergetikai vállalkozásoknál ez a kérdés, ahol több 

generációs technológia találkozik össze (hagyományos, illetve megújuló energiára épülő 

épületenergetikai megoldások), hiszen ezáltal a cég profilja is megváltozhat hosszú 

távon. A sikeres termékvezető pozicionálási stratégiával járó pénzügyi előnyök azok a 

lehetőségek, amelyek gyors növekedést ígérnek és árprémium elérését teszik lehetővé.  

 Vezető szolgáltatás 

Vannak olyan vevők, akiknek a kiemelkedő szolgáltatás igen nagy értéket jelent, hiszen 

így időt és energiát takaríthat meg, ráadásul cégen belül az egyes szakemberek 

hatékonyabban tudják kiegészíteni egymás munkáját, mellyel elkerülhetőek szakmai 

konfrontációk a kivitelezés fázisában. E pozicionálási stratégiát követő vállalkozások arra 

törekednek, hogy azonosítsák mindazon vevőtípusokat, akik többet hajlandóak fizetni a 
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kényelmesebb ügymenet miatt, akik rendszerint kevés szabadidővel, de magas 

jövedelemmel rendelkező menedzserek, vezetők, vállalkozók köréből kerülnek ki az 

épületenergetikai piacon.  

 Közvetlen kapcsolat a vevőkkel (one-to-one marketing) 

Ez a stratégia a vevőkkel folytatott egyéni kommunikációt jelent annak érdekében, hogy 

a vállalkozás minél többet tudjon meg azok igényeiről, valamint olyan testre szabott 

megoldásokat fejlesszen ki, amelyek közvetlenül is javítják a vevő teljesítményét vagy a 

felhasználás hatékonyságát. Ezt a pozicionálási stratégiát követik a legtöbben, mert a 

meggyőzésen alapuló személyes értékesítésben látják a legjobb eszközt a vevőszerzésre. 

Különösen fontos ez a stratégia mindazon kisebb vagy friss épületenergetikai 

vállalkozások számára, akik még nem rendelkeznek nagy referenciákkal, illetve kisebb, 

szerényebb módú településeken igyekeznek folytatni a tevékenységüket. 

 Vezető márka: 

A márkák a vevők számára azt az üzenetet sugallják, hogy szállítóik megbízhatóak. A 

döntéshozatal során pedig ennek révén csökken a személyes, társadalmi vagy gazdasági 

kockázatuk mértéke. A szállító számára az erős márka előnye az, hogy könnyebb vele 

piaci részesedést elérni, valamint a preferencia miatt az erős márka magasabb áron 

értékesíthető.  A márkanévről alkotott kép kialakulása vevők fejében kétirányú lehet. Az 

egyik a vállalkozás által tudatos márkaépítő stratégiának, a másik a korábbi vevők 

ajánlásai alapján szájreklámnak köszönhető. 

 

4.4.4. Versenyelőnyök azonosítása és kiválasztása: 

A kutatás során a vállalkozások az 4.6. táblázatban felsorolt versenyelőnyöket nevezték meg, 

melyek besorolásra kerültek az egyes szegmentációs csoportok és az adott szegmensben 

betöltendő szerepe szerint. 

A vállalkozások célja, hogy a potenciális vevők őt és ne a versenytársakat válasszák. A 

vállalkozások az alábbiakban felsorolt eszközöket és stratégiákat alkalmazzák jellemzően, 

hogy önmagukat a versenytársaktól megkülönböztessék, valamint a pozícionálást 

eredményesen tudják végrehajtani adott szegmentumban. A táblában a legjellemzőbb 2 
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szegmens szempontjából összegeztem a felmérés eredményét (1. és 2. csoport 

meghatározása részletesen kifejésre került az 4.4. táblázatban).  

4.6. táblázat: Versenyelőnyök azonosítása az épületenergetikai piacon a két legjellemzőbb 

szegmentációs csoport esetén. Forrás: (Bíró-Szigeti, 2008) („Vállalkozások 

marketingtevékenységének feltárása” saját mélyinterjús felmérés eredményei alapján) 

Versenyelőnyök az épületenergetikai piacon  

Szegmentációs csoportok  
(mélyinterjús felmérés) 

1. csoport 2. csoport 

Mindenkinek a pénztárcájához mérten kínálni terméket (így többen 
válhatnak vevővé) 

X X 

Kiváló minőség, de a versenytársakhoz képest 10-15 százalékkal 
alacsonyabb ár 

X  

Gyors kivitelezés 
 X 

Nagy tapasztalat, referenciák 
 X 

Komplex kivitelezési szolgáltatások 
 X 

Garancia 
X X 

Legmagasabb ár/minőség kategória kínálása 
 X 

Oktatás mind kivitelezők, mind érdeklődők számára (Tevékenységükhöz 
és a termékeikhez kapcsolódó szolgáltatások) 

X  

Piacvezető pozíció 
 X 

Szakmai hitelesség 
X X 

 

Az egyes versenyelőnyök az adott szegmentumban történő kiválasztása, valamint a vállalati 

alapképességek fejlesztési irányvonalak meghatározása jellemzően tapasztalati úton történik 

az épületenergetikai vállalkozásoknál az alábbiakban felsorolt elemekből (mélyinterjú 

eredményeit alapul véve): 

 Technológiából adódó piaci rések keresése és betöltése. 

 K+F területen vezető pozíció betöltése, technológia folyamatos fejlesztése. 

 Kiegészítő technológiák felkínálása és alkalmazása (például: szoftver). 

 Biztonságos, környezetkímélő és gazdaságos termékek kínálása. 

 Széleskörű szolgáltatási háttér biztosítása. 
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 Gyors, pontos, jól szervezett kivitelezés biztosítása. 

 Precizitás hangsúlyozása. 

 Piaci igények folyamatos figyelése és kiszolgálása. 

 Ingyenes felmérés és személyre szabott tanácsadás. 

 Személyes kontaktus a tanácsadás és kivitelezés során. 

 Mindenkinek a pénztárcájához mérten ajánlat készítése, mely nem adott márkára, 

hanem a személyre szabott árakra és megoldásokra épül. 

 Minden érdeklődő számára hozzáférhetővé tenni az eddigi beruházások részletes 

kivitelezési munkáit, mellyel a referenciák hitelesen kerülnek bemutatásra. 

 Egységes vállalati arculat különböző energiaforrásokra épülő technológiák esetén. 

 Ár alapú szegmentáció. 

 Bemutató film, szóróanyag, reklám segítségével ismeretterjesztés és cégajánlás. 

 Vállalati alapelvek melletti tudatos kitartás. 

 

4.4.5. Vevők kiválasztása 

A fejezetben meghatározott stratégiai lépéseket követően a vevők kiválasztási szempontjai 

kerülnek előtérbe. Whitney által megfogalmazott pontok szerint vizsgáltam az 

épületenergetikai piac vállalkozásaira jellemző vevő kiválasztási szempontokat (Whitney, 

1996, 84-99. o.):   

1. Stratégiai fontosság: 

A vállalkozások többnyire mindenkit ki akarnak szolgálni, aki általuk kínált terméket szeretne 

vásárolni, sok esetben olyan üzletekbe is belemennek az üzlet megkötése érdekében, mely 

szakterülten még nem rendelkeznek kellő ismerettel. Így nagyon ritkán valósul meg az az 

eset, hogy a cég értékkínálatát tudatosan, a saját alapképességeinek megfelelően alakítsa ki, 

tehát stratégia szempontjából az ad-hoc személet uralkodik a piacon. Azon piacok 

megtalálása javasolt, amelyek gyors növekedésűek, versenyelőnyt lehet kiépíteni. Az 

előbbiekben kifejtett tapasztalat főként a vállalkozások indulásakor jellemző. Mindez a 
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jelenség két okból eredően alakul ki. Az egyik ok, hogy a vállalkozás nem rendelkezik kellő 

piacismerettel a tevékenységei területén, és így próbál helyezkedni, piaci rést vagy telítetlen, 

gyors növekedésű piacot találni. A másik ok, hogy a vállalkozások növekedéséhez 

elengedhetetlen a referencia munkák összegyűjtése, és elsősorban olyan vevők megnyerése, 

akiknek véleményformáló hatásuk van, hiszen a vezető fogyasztók nyithatják meg a kaput 

más fogyasztók előtt. 

2. A vevő jelentősége  

Az épületenergetikai piacon is a vevő jelentőségét az határozza meg, hogy a vevő milyen 

mértékben járul hozzá a cég nyereségéhez. Éppen emiatt a legtöbb – korábban lakossági 

piacra szakosodott – vállalkozás egyre inkább nyit az önkormányzati és az ipari 

(továbbiakban szervezeti) piac felé, ahol a befektetett munkájukért magasabb nyereséget 

remélnek. Azonban a szervezeti piac éppen emiatt lassan telítődik, valamint egy-egy 

beruházás elnyerése már hosszadalmasabb időt, pályázatírási tapasztalatot, tárgyalási 

készségeket és nagyobb alaptőkét igényel. Éppen emiatt a beruházás mérete nincs mindig 

korrelációban a nyereségességgel, illetőleg az egyes piacra lépési korlátok erősen 

behatárolják az egyes vállalkozások lehetőségét. Egyes nagyobb vevők (akár a lakossági 

piacon is) jelentősebb árengedményt kérnek, és kiszolgálásuk kiegyensúlyozatlanná teheti a 

vállalat erőforrásaival való gazdálkodást, mely nagy terhet róhat a vállalkozásra.  

3. A vevő nyereségessége: 

Az előző pont gondolatmenetét folytatva elmondható, hogy az épületenergetikai 

vállalkozások többsége nem méri az egyes vevői nyereségességét, ezért dolgozik olyan 

nagyszámú vevővel. A legtöbb vállalkozás leginkább csak a fedezeti hozzájárulást méri 

(árbevétel mínusz változó költségek). Whitney szerint ez a fedezet alapú számítás azonban 

nagyban túlértékelhetik a vevők nyereségességét. Ráadásul az újabb fogyasztók belépése 

további adminisztrációs támogatást, raktározást, értékesítési támogatást, forgalmazási és 

finanszírozási költséget jelenthetnek (Whitney, 1996, 84-99. o.). Mindennek ellentmond a 

gyakorlatban az, hogy az épületenergetikai vállalkozások többsége a presztízs miatt nem 

vehet figyelembe minden ilyen jellegű számítást, mert ott is kell tartaniuk képviseletet, ahol 

nem éri meg. Elmondásuk szerint rugalmasan képesek alakítani a munkaerő kapacitásukat, 

mely erősen szezonális az építőiparban, és projektfüggő is egyben. A vizsgált vállalkozások 

többsége nem utasít el egyetlenegy vevőt sem, inkább bevállalják az alacsonyabb 
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költséghatékonyságot, tehát itt nem érvényes Whitney azon állítása, miszerint cégeknek 

érdemes áttérniük a tevékenység alapú költségszámításra, mellyel a nem megfelelően 

irányított növekedés által okozott veszteség megmutatkozik. A cégek többsége nem 

rendelkezik megfelelő ismerettel ahhoz, hogy ilyen számításokat el tudjon végezni, leginkább 

a gyártókra hagyatkoznak, akik esetlegesen segítik ezzel az értékesítő partnercégüket az 

értékesítési hálózat bővítése esetén.  

4. A hűségkoefficiens: 

Amennyiben a vállalat hosszú távú partnerkapcsolatok kialakítására törekszik, meg kell 

találnia azokat a vevőket, akik érintettek lehetnek ilyen típusú elkötelezettségben (Whitney, 

1996, 84-99. o.), illetve szájreklám útján folytonosan újabb vevőket nyerhessenek meg a 

korábbi elégedett vevőik által. Miután ezen a piacon a vevő elégedettségét hosszú távon (15-

25 év) kell fenntartani, különösen fontos ez a szempont. Mindezen törekvéseket az alábbi 

eszközök bevetésével igyekeznek teljesíteni a vállalkozások: 

 Jó referencia bemutatása, szakmai hozzáértés érzékeltetése, 

 Jó kapcsolatok ápolása az ügyfelekkel: bizalmi viszony kialakítása vevő és értékesítő 

között, 

 Jó kapcsolat kialakítása építésvezetőkkel és viszonteladókkal, akik továbbajánlják a céget, 

figyelik az építkezéseket és megkeresik az építetőket, 

 Ügyfélszolgálat létrehozása 24 órás telefonhívási lehetőséggel,  

 Nem alkalmaznak reklámokat, csak szájreklámra, továbbajánlásra hagyatkoznak,  

 Jó minőséget adni, ahol nem az eladó beszél, hanem „a termék adja el önmagát”, 

 Úgy végzik a munkájukat, mintha maguknak csinálnák, ingyenes javítási lehetőséggel, 

mely bizalmat kelt az emberekben. 

A hűség függhet a vevő érdekeitől, de társadalmi, demográfiai jellemzők is nagyban 

befolyásolják a vevő ilyen irányú magatartását. Minél hűségesebb egy vevő, annál hosszabb 

élettartamú értéket képviselnek a vállalat életében. A hűséges vevők jellemzőit a 

vállalkozások az alábbiakban írták le: 

 Építőipar területén dolgozó vagy műszaki végzettségű emberek, akik nem félnek az újtól,  
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 Műveltebb középjövedelműek, felsőfokú végzettségűek, akik új házat építenek, 

 Fiatalabbak, akik nyitottak az újdonság felé és elégedettebbek az életkörülményeikkel,  

 Tehetős 40 év felettiek, akik „dörzsöltek”, mert nem mondják el pontosan hova mit 

szeretnének (nem akarják felfedni az ingatlanjuk értékét, jövedelmi viszonyukat stb.).  

 

4.5. A 4. FEJEZET ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI – 3. TÉZIS  

A 3. tézis az értekezésem jelen fejezetéhez kapcsolódik. A fejezetben szereplő piaci 

információkat alapvetően az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozók tulajdonosai, vezető 

menedzserei és külső szakértők körében a mélyinterjú módszerével lefolytatott vizsgálatból 

nyertem. Az elemzés szempontjai a marketingmenedzsment aktuális alapkoncepcióit és 

modelljeit veszik alapul. Előzetes, elméleti alapú feltételezéseimmel összefüggően négy fő 

kérdéskört vizsgáltam a lakossági energiamegtakarítás piacán.  

(1) Feltételezve a versenyfeltételek ismeretének jelentőségét, első kérdésként vizsgáltam, és 

feltártam, hogy a vállalkozások miként észlelik és értékelik a versenytársaikat és a saját 

vállalkozásukat befolyásoló versenyfeltételeket, s ezeket hogyan veszik figyelembe 

tevékenységük során.  

(2) Ezt követően, kiindulva a marketingelmélet értékkoncepciójából, és feltételezve annak 

gyakorlati jelentőségét, vizsgáltam, hogy a vállalkozások esetében miként értelmezhetők az 

értékvezérelt marketing koncepciók illetve dogmák, különös tekintettel Doyle 

megkülönböztető előny kiépítését (Doyle, 2002) célzó modelljére.  Az elemzés kiterjedt arra, 

hogy a vállalkozások sikeressége miként alapszik a versenytársaktól való megkülönböztetés, 

a specializálódás sikeres alkalmazásán, s melyek a sikeres értékajánlat összetevői a vevők 

szempontjából.  

(3) A harmadik kérdéskör vizsgálata - kiindulva a fogyasztói magatartás és vásárlási döntés 

ismeretének és tudatos felhasználásának jelentőségéből a stratégiát és az alkalmazott 

marketingeszközöket illetően - a szektorban jellemző vevői igények, fogyasztói magatartás, a 

vásárlási döntéshozás folyamatának és döntéshozási szerepköröknek az azonosítására 

terjedt ki.  
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(4) Végezetül az érintett vállalkozói körben jellemzőnek mutatkozó marketingstratégiát és 

gyakorlatot az STP-stratégia (segmenting, targeting, positioning, vagyis piacszegmentáció, 

célpiacválasztás, pozícionálás) és eszközei szempontjából vizsgáltam és értékeltem.  

 

3. TÉZIS 

A feltáró kvalitatív kutatás információinak az uralkodó marketing koncepciók és modellek 

keretében történő értelmezése, rendszerezése és elemzése alapján megállapítható, hogy a 

hazai épületenergetikai szektorban működő mikro- és kisvállalkozások gyakorlatában a 

stratégiai magatartás, a korszerű marketingkoncepció és eszközök számos eleme jelen 

van, ám alacsony szinten, a szakismereti hiányosságok, és ebből eredően a többnyire nem 

tudatos és módszeres alkalmazás – marketingmenedzsment – következtében.  

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P11, P15, P16) 

1. A versenytársak megismerésének a Kotler-féle öt tényező (2004) alapján történő 

elemzése során a következő főbb sajátosságokat azonosítottam. A versenytársak 

semmiféle együttműködése nem jellemző a lakossági piacon. Új technológia vagy termék 

megjelenésekor régiónként agresszív pozíciófoglalás figyelhető meg a versenytársak 

távoltartása végett. A vállalkozások folyamatos ár-összehasonlítást végeznek, valamint a 

tevékenységi körük szerint más-más küldetés és célkitűzések azonosíthatók náluk. 

Ugyanakkor fő üzleti céljuk azonos (megrendelések/megbízások elnyerése és profit 

termelés). 

2. A Doyle-féle megkülönböztető előny kiépítésének modellje által ajánlott struktúra 

szerinti vizsgálat (klasszikus marketing dogmák – Kotler (2004), Meyer (1997), Treacy és 

Wiersma (1995) – alapján) az alábbi főbb eredményeket adta az érintett szektor 

vállalkozásaira vonatkozóan: 

 A vállalkozásoknál a tudatos vállalati stratégiaépítés hiánya mutatkozik, ugyanakkor 

erős alkalmazkodóképességgel rendelkeznek a változó környezethez. Többnyire 

kezdetleges marketing eszközöket alkalmaznak, az üzletkötésnél jelentős szerephez 

jut a szájreklám. Nem ismerik, vagy nem ismerik fel termékeik vagy tevékenységük 

hozzáadott értékét.   
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 Az energetikai vállalkozásoknál is megjelenik az a tendencia, hogy a szektorban a 

nyereség csökkenő arányban származik a konkrét fizikai termékekhez köthető 

értékesítésből. Azonban most még a legtöbb mikro- és kisvállalkozás bárkivel 

hajlandó üzleti kapcsolatba lépni, aki hajlandó fizetni. Így a vállalkozásoknak 

nagyszámú, de kevés profitot hozó megrendelője lesz. Továbbá nagyobb súlyt 

helyeznek a rövidtávú előnyökre, mint a hosszú távú haszonra. 

 Az értékajánlat meghatározásához szükséges vevőérték vizsgálat tényezői két 

csoportba sorolhatók. Magas jövedelmi kategóriába tartozó vevők esetében a 

presztízs érzete dominál és másodlagos szempont számukra a beruházás 

megtérülése, míg a közepes jövedelmi kategóriába tartozók esetén a jövő generáció 

érdekében megvalósuló jótett érzete dominál, azonban mindkét kategóriában a 

magas árhoz kapcsolt magas elvárás jelentős súlyú vevőérték.   

 Ha a vállalkozások meg is tudják nevezni egyik vagy másik célcsoportjukat, általában 

nem alkalmaznak eltérő kommunikációs stratégiákat a megszólításukhoz, valamint 

marketing eszközöket a megnyerésükhöz. Főleg emberismeretükre hagyatkozva, az 

üzletkötő és/vagy kivitelező személyiségtől függően kommunikálnak és viselkednek 

velük eltérőképpen. Leginkább a tömegmarketingre emlékeztető stratégiai 

eszközöket alkalmaznak.  

3. A vevői igények feltárását Doyle hármas csoportosítása (meglévő, látens és kezdődő 

igények) szerint végeztem el, a vásárlási döntéshozás folyamatát (Engel, 1973; Nicosia, 

1966) és a döntéshozó egység elemzését, valamint a fogyasztói magatartást (Törőcsik, 

2003; Vágási értelmezése szerint, 2000; Vágási et al., 2003), a klasszikus marketing 

modellek felhasználásával vizsgáltam. A tézist megerősítő és árnyaló következtetések: 

 A vállalkozások nem végeznek vevői igény felmérést az idő és erőforrások korlátozott 

rendelkezésre állása miatt, továbbá nehezen fogalmaztak meg olyan igényt, melyet 

esetlegesen ne tudnának kielégíteni, mert az versenyhátrányt jelentene a számukra.  

 A klasszikus fogyasztói vásárlási döntés folyamat modelljét (Engel) 0+5 lépcsősre 

alakítottam, mely modell igen hasonlatos a Nicosia–modellhez. Többségében műszaki 

és gazdasági szemlélettel rendelkező személy a döntéshozó, de a család többi tagja, 
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sőt esetenként a barátok, ismerősök, kollégák is befolyásolják a választást. Sejthető, 

hogy a vásárlási döntés néhány termékjellemző alapján történik.  

 A Törőcsik által megnevezett fogyasztási trendek alapján vizsgáltam a piacon 

jelentkező fogyasztó magatartás jellemzőit, mely alapján arra a következtetésre 

jutottam, hogy a hagyományos fogyasztói magatartást nagyobb arányban kell 

felváltania a környezettudatos fogyasztói magatartásnak ahhoz, hogy a sikeres 

beruházások száma növekedhessen. Meghatároztam az (energia)fogyasztói 

magatartás környezeti szintjeit a természeti erőforrások védelme szempontjából. 

4. Az alkalmazott vállalati és marketingstratégiákat (STP) és eszközöket standard 

marketingmodellek és módszerek alkalmazásával tártam fel. Azonosítottam a piac 

szegmentációs ismérveit Vágási (1998, 2001) szempontjai alapján, valamint a 

pozícionálás szakismereti feltételeit Rekettye (2007), és a pozícionálás lépéseit Doyle 

(2007) alapján. Meghatároztam a piaci célcsoport választás szempontjait Antal-Mokos et 

al. (1997) és Vágási (2001, 2007) alapján. Feltártam a versenyelőnyöket az 

épületenergetikai piacon a két legjellemzőbb szegmentációs csoport körében. A Whitney 

(1996) által megfogalmazott pontok szerint vizsgáltam az épületenergetikai piac 

vállalkozásaira jellemző vevőkiválasztási szempontokat. E kérdéskörben tézist megerősítő 

következtetés: 

 Megállapítható, hogy a megkérdezett épületenergetikai vállalkozásoknak csak 

elenyésző része végez tudatos szegmentálást a lakossági piacon. A szegmentálást 

leginkább egy-egy alkalmazott technológiára építik, ritkán a fogyasztói magatartás 

ismerete alapján alkalmazható tényezőkre, és a vevők által elvárt értékekre. A 

szegmentációt a vállalkozások jellemzően egy lépcsőben hajtják végre, azaz egy 

ismérv alapján kategorizálják a vevőiket.  
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5. KVANTITATÍV FELMÉRÉS A HAZAI ÉPÜLETENERGETIKAI MIKRO-ÉS KISVÁLLALKOZÁSOK 

MARKETINGTEVÉKENYSÉGÉRŐL ÉS AZ ENERGIAMEGTAKARÍTÁS PIACÁRÓL 

 

Kvantitatív empirikus kutatásom tervét a megelőző szekunder és a korábbi feltáró jellegű 

kvalitatív primerkutatás eredményei alapján, az azok által indukált kutatási kérdések 

vizsgálata céljából alakítottam ki, annak érdekében, hogy a válaszok alapján pontosabb és 

általánosabb következtetések levonása váljon lehetővé a vizsgált szektorban tevékenykedő 

mikro- és kisvállalkozások sikeres piaci szereplésének tényezőire, és azon belül a marketing 

tevékenységére vonatkozóan.  

Ebben a fejezetben bemutatom a kutatás céljait, hipotéziseit, az alkalmazott módszertant, 

valamint a kutatás eredményeinek értelmezését illetve a levonható következtetéseket.  

 

5.1. A KUTATÁS CÉLJA  

A kvantitatív empirikus kutatásom célja az alábbi marketing problémához kapcsolódik: 

Mi jellemzi a sikeres épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások piaci feltételeit és helyzetét, 

marketing stratégiáit és eszközeit? Milyen sajátosságok azonosíthatók a lakossági piacon 

működő vállalkozásoknál? 

A marketing problémához az alábbi kutatási problémák (kutatási kérdések) rendelhetők: 

 Milyen főbb sajátosságokkal rendelkezik a lakossági piac (a szervezeti piachoz képest)? 

 Milyen főbb sajátosságokkal rendelkeznek azok a vállalkozások, melyek a lakossági 

piacon tevékenykednek? 

 Mely tényezők segítik sikerre az épületenergetikai vállalkozásokat a lakossági piacon? 

 A vállalkozásoknál alkalmazott marketing mennyire illeszkedik a piaci sajátosságokhoz?  

 A vállalkozások milyen stratégiákat alkalmaznak, és e stratégiák közül melyek 

bizonyulnak sikeresnek?  

 Mely piaci szegmensekben várható a jövőben erős verseny, és hol vannak esetleges piaci 

rések?  
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 A vállalkozások milyen értékesítési eszközöket használnak az ügyfelek elérésére, ezek 

mennyire sikeresek? 

A kutatási probléma, és azon keresztül a fő marketingprobléma kifejtéséhez kérdőíve(ke)t 

állítottam össze.  

A kutatást alapvetően két feltételezés alapján építettem fel: 

(1) Az épületenergetikai beruházásokat megvalósító mikro- és kisvállalkozások piaci 

sikerességének főbb tényezői – adott környezeti feltételeket figyelembe véve - 

menedzsment jellegűek, ezen belül kiemelkedik a stratégia és a marketing szerepe, 

amelyek tekintetében vizsgálandó ezek tartalma.  

Az épületenergetikai beruházásokat megvalósító mikro- és kisvállalkozások piaci 

jellemzőinek és sikerességének feltárásához az alábbi tényezők empirikus vizsgálatát 

tartottam szükségesnek: marketingtevékenység (eszközök és stratégiák) azonosítása és 

minősítése; termék minősége, ára és a vevők jövedelmi helyzete; termék- és 

tevékenységi körök száma és jellege; jövőkép; vevőhűség; szubjektív és objektív 

sikertényezők; vevvők árérzékenysége; az energiamegtakarítás jelentősége. 

(2) A vállalkozások jellemzői, valamint sikertényezői jelentősen (vagy nem) különböznek 

attól függően, hogy a szervezeti vagy a lakossági piacon működnek-e. Helytálló 

megállapítás a két piaci szegmensen megvalósuló tevékenységek feltételeinek és 

sajátosságainak elemzése alapján vonható le.    

A sikerességet a következő változók segítségével mérem: hogyan változott az elmúlt 

három évben az adott vállalkozás forgalma, nyeresége és ügyfeleinek száma 

(részletesebben: 5.6.2. fejezet).  

 

5.2. A KUTATÁS MÓDSZERE ÉS FOLYAMATA  

Az adatfelvétel 2010. március 22. – 2010. május 14. között zajlott le, a megkérdezés online 

kérdőív segítségével valósult meg. A kérdőívek kiküldése zárt rendszerben történt, a 

címzettek egy e-mail címről csak egyszer tudták kitölteni a kérdőívet. 

A felsorolt kutatási kérdések vizsgálatához két kérdőív képezte az alapot. A lakossági piaci 

tevékenységekre vonatkozó kérdéseket az a) kérdőív tartalmazta, míg a szervezeti piaci 
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tevékenységekre a b) kérdőíveket töltötték ki a vállalkozások. A kérdőívek az I. Mellékletben 

kerülnek bemutatásra. Ez a bontás két feltételezésen alapult: egyrészt feltételezhető, hogy a 

csak lakossági piaci válaszok tekintetében alacsony számú választ kapunk, másrészt a 

lakossági piaci sajátosságok csak úgy derülnek ki, ha össze tudjuk hasonlítani a szervezeti 

piaccal.  

Alapsokaságnak azon HBI 2010/1 cégadatbázisban szereplő szervezeteket tekintettem, 

melyek az energia, az energetika, az épületgépészet, az épületvillamosság és a TEÁOR 

számok (4110, 4120, 7111, 7112, 7120) alapján kerültek szűrésre. Összesen 2549 cég 

tartozott bele, mindegyikük kapott felkérést a kérdőív kitöltésére. Vagyis a megkérdezés 

teljeskörűnek tekinthető. 1054 vállalkozást telefonon kértem fel az online kérdőív 

kitöltésére, 1495 szervezetet pedig e-mail-ben. Összesen 375 szervezet kezdte meg a kérdőív 

kitöltését. Ez ~14,7%-os érdeklődési arányra utal.  

A feldolgozás során a hibás, félbehagyott kérdőívek eltávolításra kerültek az adatbázisból, így 

összesen 212 válasz volt alkalmas elemezésre. Ez azt jelenti, hogy az alapsokaságra és 

egyben a teljes mintára nézve a válaszadási arány ~8,3%. Abban az esetben, ha feltételezzük, 

hogy a válaszadók reprezentálják a teljes alapsokaságot, a mérés hibahatára (pontosság16) - a 

212 válaszadóra nézve - maximum +/- 6,5%. A rendelkezésre álló információk alapján a 

válaszadók reprezentálják az energiamegtakarítási beruházások megvalósításával foglalkozó 

cégek körét. A reprezentativitást a vállalati méret (árbevétel és foglalkoztatottak száma) 

tulajdonság alapján vizsgáltam.   

Megjegyzendő, hogy a postai kérdőívek válaszadási aránya (előzetes vagy utólagos 

válaszadói megkeresés nélkül) a szakirodalom szerint alacsonyabb, mint 15% (Malhotra, 

2002). Szakértők szerint online környezetben – a kutatás egyéb paramétereinek 

függvényében - az 5-20% közötti arány jellemző.  

A vállalkozások jellemző piacától függően alkalmazott két féle kérdéssor – külön a lakossági 

és külön a szervezeti piacra vonatkozóan – tekintetében a lakossági kérdésekre 117, a 

szervezeti kérdésekre 95 cég válaszolt.  

                                                 
16

 Pontosság: amikor a mintastatisztika segítségével a sokasági paramétert becsüljük, a pontossági szint a 
becslő intervallum kívánatos hossza. Ez a maximálisan megengedhető eltérés a mintastatisztika és a sokasági 
paraméter között. (Malhotra, 2002, 431. o.) 
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A kérdőívek online kiküldése és kitöltése a Questionpro programmal, feldolgozása az SPSS 18 

statisztikai programmal történt.  

 

5.3. A KUTATÁS KORLÁTAI  

A kutatásomnak négy fő korlátját tudom megnevezni.  

Az épületenergetikai szektor heterogenitása korlátot jelentett.  Számos tevékenységi kör és 

termékkör tartozik a piachoz, azonban a feldolgozható válaszok száma nem volt elegendő 

arra, hogy tevékenységi körre vagy termékkörre messzemenő következtetéseket vonhassak 

le. Továbbá nem vettem figyelembe regionális különbségeket az elemzés során, melyek 

szintén egyedi sajátosságokat hordozhatnak az ország egyes területein.  

A kutatás második korlátja a mintát érinti. Az épületenergetikai szektor szorosan az 

építőiparhoz kapcsolódik, mely az elmúlt években igen súlyos krízisen ment keresztül (KSH, 

2010). A mintához szükséges adatbázis 2009-es adatokat felhasználva 2010-es kiadású, 

azonban így is tartalmazhat olyan vállalkozásokat az adatbázis, melyek a felmérés idején már 

átkerültek a passzív, felszámolás alá tartozó cégek körébe.  

A kutatás harmadik korlátja pedig az online kérdőív kiküldéséből adódik. A szakértők 4-5%-ra 

becsülik a „visszapattanó” levelek arányát (Szemerszki, 2010). Ez az esetünkben 6%-os volt, 

mely feltehetően összefüggésbe hozható a kutatás második korlátjával.  

A kutatás negyedik korlátja a magas számban félbehagyott kérdőívek száma. 375 db kérdőív 

kitöltését kezdték meg, azonban csak 212 db kérdőív volt végül alkalmas az elemzésre. A 

félbehagyott kérdőívek magas száma több tényezőre enged következtetni. Egyrészt nem az a 

személy nyitotta meg a kérdőívet, aki illetékes lett volna a kérdések megválaszolásában. 

Másrészt a legtöbb mikrovállalkozás esetében a cégvezető több szerepkört tölt be, így idő 

vagy szaktudás híján nem tudta megválaszolni a kérdéseket.  

A kutatás sajátossága, hogy a megkérdezettek szervezeti piaci szereplők, azaz vállalkozások. 

A szervezeti piaci szereplők koncentráltan és kisebb számban vannak jelen, ezért kisebb 

elemszámú mintával kell számolni, mint fogyasztói (lakossági) piac esetén. Piackutatási 

szakértők szerint a vállalkozások körében a leginkább alkalmazható primer kutatási módszer 

a személyes megkérdezés (Hoffman, 2000), melyet a feltáró kutatás során magam is 

alkalmaztam (2., 3. és 4. fejezet). A piac teljes lefedése és elérhetőség szempontjából 



 

169 

 

azonban a kutatás további lépései során az online kérdőíves módszer bizonyult leginkább 

alkalmazhatónak. A kutatásom során törekedtem a minél nagyobb válaszadási arány 

elérésére, így az email-es megkeresés során ismételt megkérést alkalmaztunk. 

  

5.4. EREDMÉNYEK 

Az alábbiakban először (5.4.1.) a válaszadó 212 vállalkozás főbb jellemzőit mutatom be. Az 

esetek 80%-ában a kérdőívre felsővezető vagy cégtulajdonos válaszolt, 8% nem adta meg 

titulusát. Előrebocsátom, hogy a válaszadás és a válaszadók jellemzői alapján megállapítható, 

hogy az eredmények reprezentatívnak tekinthetők.  

Ezt követően (5.4.2) a kitöltött kérdőívek feldolgozása alapján a vállalkozások 

marketingtevékenységének feltételeit és jellemzőit tárom fel egyfelől a szervezeti és a 

lakossági piac kiszolgálásának együttes jellemzői szerint, másfelől külön, a lakossági piac 

feltételei szerint.  

Elemzem továbbá azokat a tényezőket, amelyek lehetővé teszik a sikeres stratégia és 

marketingtevékenység jellemzőinek megállapítását (5.4.3.)  

Végül, a felmérés eredményei alapján összegző következtetéseket vonok le egyfelől a vizsgált 

kérdésekre vonatkozóan (5.5.), másfelől az eredményeket a hipotézisekkel összefüggésben is 

elemzem (5.6). A hipotéziseket az összegző következtetések alapján állítottam fel.  

 

5.4.1. A válaszadók jellemzői  

Vállalati kategória a méret szerint. Az 5.1. ábra bemutatja a válaszadó vállalkozások méret 

szerinti megoszlását. Méretüket tekintve a válaszadók 68%-a mikrovállalkozás, 23%-a 

kisvállalkozás, míg 9%-a nem kívánt a kérdésre válaszolni. A válaszadók túlnyomó többsége 

(94%) a kutatásom fő célcsoportját alkotó mikro- és kisvállalkozásként azonosítható. 

Válaszadók megoszlása célpiac szerint. A lakossági és szervezeti piacra vonatkozó kitöltött 

kérdőívek számszerű megoszlása az egyes vállalati kategóriában az 5.1. táblázatban 

részletezett módon alakult.    

A lakossági és szervezeti piacra vonatkozó kérdőívek száma az egyes vállalati kategóriában az 

5.1. táblázatban részletezett módon alakultak.    
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5.1. táblázat: A lakossági és szervezeti piaci kérdőívekre adott válaszok alakulása a vállalatok 

méretétől függően. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Vállalat mérete 

Összesen Mikrovállalkozás Kisvállalkozás Nem válaszol 

Piac lakossági 91 18 8 117 

szervezeti 53 30 12 95 

Összesen 144 48 20 212 

 

5.1. ábra: A válaszadó vállalkozások mérete. Saját szerkesztés.  

Szükséges már itt pontosítani, hogy az 5.1. táblázat az a) és a b) kérdőívet kitöltő válaszadók 

szerint készült, ugyanakkor, - amint az a későbbi 5.4. ábrából kiderül - a 212 vállalkozásból 

174 jelen van mind a szervezeti, mind a lakossági piacon, 36 vállalkozás csupán a szervezeti 

piacon és 2 vállalkozás pedig kizárólag a lakossági piacon.  

Hazai tulajdon aránya. A válaszadó vállalkozások hazai tulajdon arányát az 5.2. táblázat 

mutatja. Többségük döntően magyar tulajdonú, mindössze 7% válaszolta azt, hogy a cég 

legalább 50%-ban külföldi érdekeltségű.  

5.2. táblázat: A lakossági és szervezeti piaci kérdőívekre adott válaszok alakulása a hazai tulajdon 

arányára vonatkozóan. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Jelenlegi és a közeljövőben tervezett tevékenységi területek száma szerinti megoszlás. Az 5.3. 

táblázat a megkérdezett vállalkozások tevékenységei köreit foglalja össze. A vállalkozások 

0-5% 5-10% 20-30% 40-50% 50-60% 60-70% 80-90% 90-100% nem válaszol összesen

említés, db 8 2 2 3 2 1 1 183 10 212

említés, % 3,8 0,9 0,9 1,4 0,9 0,5 0,5 86,3 4,7 100,0

Hazai tulajdon aránya
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fele foglalkozik kivitelezéssel és tervezéssel, megközelítőleg 1/3-uk forgalmazással, 

tanácsadással, illetve szolgáltatással. Gyártás viszont mindössze 17%-uk tevékenységi 

körében szerepel. A lakossági piacon szolgáltató és tanácsadó tevékenységgel a vállalkozások 

elenyésző hányada foglalkozik, mely érthető, hiszen ez a terület nem igazán releváns a 

háztartások számára.  

5.3. táblázat: A vállalkozások tevékenységi területeinek köre. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Az 5.2. ábra bemutatja, hogy a válaszadók 2/3-a egy vagy kétféle tevékenységet végez. 31% 

csupán egy területen aktív, 37% kétféle dologgal foglalkozik. A 3 vagy annál több 

tevékenységi körrel rendelkező vállalkozások összesen 31%-ot tesznek ki.   

 

5.2. ábra: Vállalkozások tevékenységi körének száma. Forrás: Saját szerkesztés. 

Jelenlegi és tervezett tevékenyégi körök. Arra a kérdésre, hogy konkrétan milyen 

termékkörökkel, szolgáltatásokkal foglalkozik a cég, illetve melyeket tervezik a jövőben, a 

megkérdezettek egy jelentős része nem akart (vagy nem tudott) válaszolni. Részletesebben a 

III. melléklet M.1. táblázata mutatja be az adatokat.  

A releváns válaszokat nézve (5.3. ábra) a legtöbben, 10-ből 8 cég (78%) fűtéssel foglalkoznak. 

A megkérdezett vállalkozások 60-64%-a tervez és kivitelez családi házakat, foglalkozik 

 említi nem említi nem válaszol összesen

Forgalmazó 36,8 62,3 0,9 100,0

Gyártó 17,0 82,1 0,9 100,0

Kivitelező 52,8 46,2 0,9 100,0

Szolgáltató 33,5 65,6 0,9 100,0

Tanácsadó 34,4 64,6 0,9 100,0

Tervező 51,9 47,2 0,9 100,0

Mik az Ön cégének energetikai szektorral kapcsolatos tevékenységi körei? (%)
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hőszigeteléssel, hűtéstechnikával és napkollektorokkal. Az érdemi választ adók döntő 

többsége nem tervezi, hogy beszálljon az energiakereskedelembe (77%), és nem érdeklődik a 

kandallók (63%) és az árnyékolástechnika piaca iránt.  

A közeljövőben (következő 1-3 év) a legtöbben a napelemeket (33%) kívánják felvenni 

termékpalettájukra, illetve passzívházak tervezésével és kivitelezésével (32%) szándékoznak 

bővíteni szolgáltatási körüket. A két tevékenységi területen kívül a hőszivattyú (21%) és a 

napkollektor (18%) kapott még viszonylag magasabb szavazatot. A kiemelkedő számú 

említésekkel rendelkező tevékenységi területek lehetséges piaci rések, üzleti lehetőségek 

tere lehet már a közeljövőben. Az eredmények arra ösztönöztek, hogy elemzést végezzek el 

az egyes tevékenységi körökre és a jövőképre vonatkozóan is. Itt megvizsgáltam, hogy a 

vállalkozások miként vélekednek a jelenlegi tevékenységi körük jövőképéről, vajon azok a 

cégek is pozitívan várakozással tekintenek a tevékenységi körükre, akik a legjobban ismerik a 

piacot és nem csak kívülállóként ítélik meg. Itt (M.2. táblázat) már kissé eltérőek az 

eredmények. A két leginkább kiemelkedő tevékenységi területen működő cégek (passzív ház 

és napelem) esetében ugyanannyian találták bíztatónak és szűkülőnek a jövőbeli keresletet. 

A másik két, kevésbé kiemelkedő terület (hőszivattyú és napkollektor) vállalkozásai más 

eredményt mutatnak. Míg a hőszivattyúnál egyértelműen pozitív kilátások vannak, addig a 

napkollektornál kis mértékben, de inkább negatív. Az elemzés kihozott még egy érdekes 

eredményt. A világítás területét – mellyel a jövőben nem kiemelkedően sok vállalkozás kíván 

foglalkozni – találták a leginkább vonzó területnek a jövőben azok a vállalkozások, melyek 

már most is a világítás piacán dolgoznak.  

Ügyfelek szegmens szerinti megoszlása. Ahogy az 5.4. ábra is mutatja, a vállalkozások 82%-a 

lakossági és szervezeti ügyfeleket is kiszolgál. 17% kizárólag a szervezeti piacon, 1% pedig 

kizárólag a lakossági piacon van jelen. 

A mindkét piacon jelen lévő vállalkozások többségének (62%) ügyfelei nagyobb részben a 

szervezeti piacról, kisebb részben a lakosság köréből kerülnek ki.  
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5.3. ábra: A vállalkozások jelenlegi és tervezett tevékenységi köre. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.4. ábra: A vállalkozások ügyfelei szegmensek szerint. Forrás: Saját szerkesztés. 
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Lakossági szegmens mérete. Minden hatodik cég (a válaszadók 16%-a) nyilatkozott úgy, hogy 

a lakossági vevők az összes kliens legfeljebb 5%-át alkotják (5.5. ábra). Szűkítve a 

kategóriákat, a lakossági ügyfelek aránya legfeljebb 10% a vállalkozások 26%-ánál, 11-40% 

közötti 27%-ánál, és több mint 40% a cégek 49%-ánál.  

 

5.5. ábra: A vállalkozások lakossági ügyfeleinek alakulása. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.6. ábra: A lakossági piac hozzájárulása a vállalati nyereséghez és a cég teljes forgalmához. Forrás: 

Saját szerkesztés. 

A lakossági piac szerepe a vállalkozások eredményeiben. Arra is rákérdeztem, hogy a 

lakossági piac milyen mértékben járul hozzá a vállalkozás nyereségéhez, illetve a cég teljes 
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forgalmához. Ezek megoszlását mutatja a mindkét piacon jelen lévő vállalkozások esetében 

az 5.6. ábra. 

Partnerek számszerű megoszlása. A megkérdezett cégek jellemzően nagyszámú vállalati 

partnerrel (beszállítók, forgalmazók, kivitelezők stb.) állnak kapcsolatban (5.4. táblázat). Egy 

ötödük (21%) említette csak, hogy 10 vagy kevesebb partnere van. Közel ugyanennyi cég 

(19%) rendelkezik ötvennél is több vállalati partnerrel.  

5.4. táblázat: A vállalkozások partnereinek száma. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Az elmúlt 3 év gazdasági folyamatait tekintve nem meglepő módon a vállalkozások jelentős 

része az üzlet romlásáról számolt be. A cégek kevesebb, mint egy tizede nyilatkozott úgy, 

hogy az elmúlt három évben jelentősen (10%-ot meghaladó mértékben) nőtt forgalmuk és 

nyereségük. Még kevesebben vannak, akiknél jelentősen nőtt az árrés. A legpozitívabb képet 

az ügyfelek számának növekedése festi, a megkérdezettek 11%-a mondta, hogy jelentősen 

nőtt klienseinek száma.  

Forgalom változása. A forgalom terén jelentős csökkenés (10%-nál nagyobb mértékű) 

történt a vizsgált időszakban a cégek felénél (50%), a nyereség szempontjából pedig 43%-nál. 

Az árrést a megkérdezettek 31%-a csökkentette jelentősen, és ugyanennyien vannak, azok a 

cégek melyek ügyfélszáma lényegesen leredukálódott.  

Az 5.7. ábrán a forgalmi adatokat összevont kategóriákban ábrázoltam. Három csoportba 

soroltam az adatokat, a 10%-nál nagyobb mértékű változásokat vettem jelentősnek, a 

stagnált válaszokat és a 10%-ot el nem érő változásokat pedig a nem, vagy csekély 

mértékben változott kategóriába soroltam. Az adatokat részletesebben az M.3. táblázatban 

mutatom be a III. mellékletben.    

 1-10 11-25 26-50 51-100 100 felett nem válaszol összesen

említés, db 45 74 43 16 24 10 212

említés, % 21,2 34,9 20,3 7,5 11,3 4,7 100,0

Vállalati partnerek száma
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5.7. ábra: A vállalkozások forgalmi adatainak alakulása az elmúlt 3 évben. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.4.2. A lakossági és a szervezeti piac együttes vizsgálata 

Kutatásaim fókuszában ugyan a lakossági piac állt, a válaszadók túlnyomó hányada a 

szervezeti piacon is működik.  A következőkben a kérdőíves felmérésre kapott válaszok 

eredményeire koncentrálok, de ahol ez lehetséges összevetem a szervezeti piac 

sajátosságaival. 117 választ kaptam a lakossági piacra vonatkozóan, a válaszadó cégek közül 

kettő csak ezen a piacon van jelen, a többi válaszadó (115) a szervezeti szegmens 

kiszolgálásában is érdekelt. A lakossági piacról csak azon cégeket kérdeztem, melyek 

ügyfeleinek legalább 21%-át alkotják a háztartások.  

 

5.4.2.1. Piaci részesedés – jelen és jövőkép 

Lakossági piac. Az összes – lakossági piacon tevékenykedő - válaszadó 3%-ának piaci 

részesedésről nem kaptam információt. További 6% jelenlegi piaci helyzete ismert, de a 

jövőre vonatkozó terveiket homály fedi. 45% nem tervezi bővíteni piacát, 40% kis 

mértékben, míg 6% jelentősen. Látható (5.8. ábra), hogy a legkisebb piaci részesedéssel 

rendelkező (0,1-3%) vállalkozások a leginkább passzívak a növekedési céljaikat illetően, míg a 

3% feletti piaci részesedéssel bíró vállalkozások pedig aktívan szorgalmazzák piaci 

részesedésnövelési szándékukat. Az aktivitási szándék annál magasabb, minél alacsonyabb a 

jelenlegi piaci részesedésük.  
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5.8. ábra: A vállalkozások a lakossági piacon végzett legfőbb tevékenységi körében elért és a jövőben 

tervezett piaci részesedés (%) mértéke. Forrás: Saját szerkesztés. 

Szervezeti piac. A szervezeti piacra vonatkozó válaszadás 11%-ának piaci részesedésről nem 

kaptam információt. A cégek 43%-a nem tervezi bővíteni piacát, 32% kis mértékben, 9% 

jelentősen, míg 2%-uk részesedés csökkenésre számít. Itt is megállapítható (5.9. ábra), hogy 

a legkisebb piaci részesedéssel rendelkező (0,1-3%) és a legnagyobb piaci részesedéssel 

rendelkező (30% felett) vállalkozások a leginkább passzívak a növekedési céljaikat illetően, 

míg a középmezőnyben lévő vállalkozások (3-30%) magas aktivitási hajlandóságot mutatnak 

a piaci részesedésük növelésére.   

A piacbővítési szándékkal rendelkezők némileg nagyobb mértékben vannak jelen a fogyasztói 

piacon (63%), mint a szervezeti piacon (58%).  

A piaci részesedésre vonatkozóan bemutatott további eredmények hátterében – ismerve a 

piac jellemzőit - egyszerű okok állhatnak. Míg a nagyobb piaci részesedéssel (30% felett) 

rendelkező vállalkozások elsősorban pozíciójuk védelmére összpontosítanak, addig a 

legkisebb részesedéssel rendelkező (0,1-3%) vállalkozások esetén két eset fordulhat elő. 

Egyrészt a résstratégiát követő cégek számára nem lehetséges ennél sokkal magasabb 

részesedés elérése, másrészt bizonyos vállalkozások mikro jellegükből fakadóan nem tudnak 

nagyobb piacot kiszolgálni. 
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5.9. ábra: A vállalkozások a szervezeti piacon legfőbb tevékenységi körében elért és a jövőben 

tervezett piaci részesedés (%) mértéke. Forrás: Saját szerkesztés. 

Jövőbeli várakozások. A jövőbeni kilátásokkal kapcsolatban vegyesek, de összességében 

inkább negatívak a várakozások a lakossági piacon (5.5. és 5.7. táblázatok), míg a szervezeti 

piacon (5.6. és 5.7. táblázatok) tevékenykedő vállalkozások esetében szintén vegyesek, de 

összességében inkább pozitívak. A lakossági piac jövőbeli várakozásai a 3. 

hipotéziscsoporthoz tartozik (5.6.3.3. fejezet).   

5.5. táblázat: A vállalkozások a lakossági piacon a legfőbb tevékenységi körében elért és a jövőben 

tervezett piaci részesedés (%) mértéke. Forrás: Saját táblázat. 

A vállalkozások a lakossági piaci legfőbb tevékenységi körében mekkora 
összes %-ában piaci részesedés elérése szerepel tervei között 
piaci részesedéssel 
rendelkezik 

0,1-3% 3-5% 6-10% 11-20% 21-30% 
30% 

felett 
nem 

válaszol 
Összesen 

0,1-3% 22 25 3       3 53 
3-5%   3 10 2     1 16 
6-10%     2 3 1     5 
11-20%       2 1 1 1 4 
21-30%         3 2   5 
30% felett          13 1 14 
nem válaszol             3 3 
Összesen 22 28 15 6 5 15 9 100 
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5.6. táblázat: A vállalkozások a szervezeti piacon a legfőbb tevékenységi körében elért és a jövőben 

tervezett piaci részesedés (%) mértéke. Forrás: Saját szerkesztés. 

A vállalkozás a szervezeti piacon legfőbb tevékenységi körében mekkora 

összes %-ában piaci részesedés elérése szerepel tervei között 

piaci részesedéssel 
rendelkezik 

0,1-3% 3-5% 6-10% 11-20% 21-30% 
30% 

felett 
nem 

válaszol 
Összesen 

0,1-3% 24 19 2 1 1   1 48 
3-5%   6 5 2 1     15 
6-10%     1 5 1 1   8 
11-20%   1   2 2     5 
21-30%         3 1   4 
30% felett         1 7   8 
nem válaszol         2   8 11 

Összesen 24 26 8 11 12 9 9 100 

5.7. táblázat: A vállalkozások termék- és szolgáltatáskínálatának jövőbeli kereslete a lakossági és a 

szervezeti piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

Miként látja a vállalkozása termék- és szolgáltatáskínálatának jövőbeli keresletét? 

Válaszok 
  

A lakossági piacon A szervezeti piacon 

említés, db említés, % említés, db említés, % 

nagymértékben szűkül a kereslet 14 12,0 12 12,6 
szűkül a kereslet 33 28,2 18 18,9 
stagnál 30 25,6 26 27,4 
bíztató kilátások vannak 31 26,5 26 27,4 
nagyon jó kilátások vannak 4 3,4 3 3,2 
nem tudom megítélni 3 2,6 7 7,4 

nem válaszol 2 1,7 3 3,2 

összesen 117 100,0 95 100,0 

 

5.4.2.2. Termékek ár- és minőségkategóriái, ügyfelek jövedelmi helyzete  

A következő három ábrán a válaszadó vállalkozások által kínált termékek ár- és 

minőségkategóriáit, vevőik jellemző jövedelmi helyzetét vizsgáltam a lakossági és a 

szervezeti piacokon. A témát (egyéb tényezőkkel összevetve) részletesebben vizsgálom az 1. 

és 3. hipotéziscsoportban (5.6.3.1. és 5.6.3.3. fejezet). 

Árkategóriák 

Ahogy az 5.10. ábrán látható, a cégek döntő többségének (68%) termékei, szolgáltatásai 

közepes árkategóriába sorolhatók a lakossági piacon. Egy-egy tizedük csak alacsony (11%), 

illetve csak magas (10%) árkategóriában képviselteti magát. A szervezeti piacon hasonló 
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arányokkal találkozunk. A vállalkozások mintegy kétharmadának (63%) termékei, 

szolgáltatásai közepes árkategóriába sorolhatók. 6%-uk csak alacsony, illetve 17%-uk csak 

magas árkategóriában képviselteti magát. Nem volt olyan vállalkozás, amelyik úgy 

nyilatkozott volna, hogy mindhárom árszinten kínálna termékeket és szolgáltatásokat akár a 

lakossági, akár a szervezeti piacon. 

Minőségkategóriák 

Az árkategóriával szemben, a minőségkategóriában már eltérő arányokkal találkozhatunk 

(5.11. ábra). A vállalkozások döntően két csoportra oszthatók, a magas (lakossági: 41%, 

illetve szervezeti: 37%) és a közepes (lakossági: 43%, illetve szervezeti: 32%) 

minőségkategóriás termékeket kínálók csoportjára.  Mindez alátámasztja a 4.2.6.6. 

fejezetben bemutatott sajátosságot, miszerint a magas minőségkategóriában versenyző 

cégek többsége magas minőségű termékeiket közepes árszinten kínálják. Alacsony szintű 

termékek és szolgáltatások esetén az a lakossági és szervezeti piaci arány 2% és 9% szerint 

alakul. Az adatokból kitűnik, hogy szervezeti piacon némileg eltolódik az arány az alapszintű 

termékek irányába. A minőségkategóriákban sem jellemző, hogy minden kategóriában 

terméket vagy szolgáltatást kínálnának a cégek. 

Viszonyítás az ügyfelek jövedelmi helyzetéhez 

Az előző adatokból kitűnik, hogy mindkét piacon (főleg a lakosságin), jelenleg kevés cég kínál 

alacsony árkategóriában közepes minőségű terméket. Feltehetően ebből a vállalkozási 

körből kerül ki az a lakossági piacon 7%-ot, a szervezeti piacon 3%-ot képviselő cégek, akik 

mindhárom fő jövedelmi kategória felé nyitottak. A vállalkozások fele (egyaránt 53%) 

mindkét piacon jellemzően a közepes jövedelmi kategóriákat célozzák meg, kisebb hányaduk 

a magas (egyaránt 15%) vagy a közepes-magas (illetve 18-20%) jövedelmű kategóriákban 

versenyeznek. A bemutatott eredmények az 5.12. ábrán láthatók. Megjegyzendő, hogy a 

szervezeti piacon nehezebb azonosítani a potenciális vevőkör jövedelmi helyzetét (likviditási, 

pénzügyi, nyereségesség), valamint kevésbé jellemző, hogy ez befolyásolná az 

energiamegtakarítási beruházásaikat.  
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5.10. ábra: A vállalkozások termék- és szolgáltatásaik árkategóriái a lakossági (a) és a szervezeti 

piacon (b). Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.11. ábra: A vállalkozások termék- és szolgáltatásaik minőségkategóriái a lakossági (a) és a szervezeti 

piacon (b). Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.12. ábra: A vállalkozások ügyfeleinek jövedelmi kategóriái a lakossági (a) és a szervezeti piacon (b). 

Forrás: Saját szerkesztés. 

Az Ön vállalatának termékei/szolgáltatásai mely árkategóriába 
tartoznak a versenytársakhoz képest a lakossági piacon? 

Alacsony

Magas

Közepes
11% 4%

4%

68%

10%

0%
1%

2% nem sorolta 
be vállalatát

Az Ön vállalatának termékei/szolgáltatásai mely árkategóriába 
tartoznak a versenytársakhoz képest a szervezeti piacon? 

Alacsony

Magas

Közepes
6% 4%

9%

63%

17%

0%
0%

0% nem sorolta 
be vállalatát

Az Ön vállalatának épületenergetikai termékei/szolgáltatásai mely 
minőségkategóriába tartoznak a lakossági piacon? 

Alapszint

Magas

Közepes
2% 0%

11%

43%

41%

0%
0%

3% nem sorolta 
be vállalatát

Az Ön vállalatának épületenergetikai termékei/szolgáltatásai mely 
minőségkategóriába tartoznak a szervezeti piacon? 

Alapszint

Magas

Közepes
9% 1%

14%

32%

37%

1%
0%

6% nem sorolta 
be vállalatát

Az Ön vállalata mely jövedelmi kategóriákba tartozó ügyfelekre 
pozícionálta magát a lakossági piacon? 

Alacsony

Magas

Közepes
0% 5%

15%

53%

15%

7%
0%

4% nem sorolta 
be vállalatát

Az Ön vállalata mely jövedelmi kategóriákba tartozó ügyfelekre 
pozícionálta magát a szervezeti piacon? 

Alacsony

Magas

Közepes
3% 1%

20%

53%

18%

3%
0%

2% nem sorolta 
be vállalatát
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5.4.2.3. A vevőkör jellemzői 

A vállalkozásokat megkérdeztem a vevőkörük jellemzőiről is, az eredményeket az 5.13. és 

5.14. ábrák mutatják be. A vevők két jellemző csoportra oszthatók mindkét piacon. Az egyik 

csoportot azok alkotják, akik tudatosan, célirányosan, megfontoltan közelítenek az 

energiamegtakarítási beruházásokhoz, számukra az igazi érték a megtakarítás mértéke, a 

megbízhatóság és a minőség. A másik csoport presztízs vagy egyéb (szervezeti piacon például 

jogszabályi) nyomás hatására cselekszik, s az energiamegtakarítás mértéke mellékes 

szempont a számára.  

A lakossági és a szervezeti piacon a két vevőcsoport szinte egyforma arányban megtalálható, 

és a vevők jellemzői tekintetében a két piacra vonatkozóan közel azonos eredmények 

születtek, mindkét vevőcsoport szinte egyforma arányban megtalálható. Érdekes különbség, 

hogy a szervezeti piaci szereplők kevésbé érdekeltek az energiaköltségek csökkentésében 

(5.14. ábra).  

Az energiatakarékosság szerepének jelentőségét a 3. hipotéziscsoportban fejtem ki 

részletesebben (5.6.3.3. fejezet). 

 

5.13. ábra: Vevők észlelt jellemzői a lakossági piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 
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5.14. ábra: Vevők észlelt jellemzői a szervezeti piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.4.2.4. Értékesítési stratégia 

Jellemző, hogy mindenkit kiszolgálnak, aki fizetni tud a termékükért (90%, illetve 74%). A 

növekvő fogyasztói igények követése (87%, illetve 82%) pozitív eredmény, de ez itt 

feltehetően olyan széles fogyasztói kört érinthet, mely egy mikro- és kisvállalkozás számára 

szinte lehetetlen vállalkozás. Így a lakossági piacon minden második, a szervezeti piacon 

minden harmadik vállalkozás a nyereségességét sem értékeli túl jónak, melyre hatással lehet 

a recesszió mellett az, hogy számos vállalkozás igen széles termékkörre és vevőkörre 

koncentrál. Az eredményekből látszik, hogy mindkét piacon jellemző, hogy a vállalkozások 

túlnyomó többsége nem fordít nagy hangsúlyt a szegmentálásra és igyekszenek széles piacot 

kiszolgálni. 

A piacon alkalmazandó ideális (megkülönböztető előnyre építő, illetve koncentráló stratégiát 

előnyben részesítő) marketing tevékenység és szemlélet hiányát mutatja meg az, hogy 

főként a termékeik minőségére és tulajdonságaira (86%, illetve 84%), valamint 

tömegmarketingre jellemző kommunikációs stratégia (63%, illetve 57%) alkalmazására 

helyezik a hangsúlyt. Miután a tapasztalatok és a válaszok is azt mutatják, hogy viszonylag 

könnyű a piacra belépni (63%, illetve 59%), így a már említett termék szempontú 
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megközelítés szintén nehezíti a versenyzést. Csupán minden második cég nyilatkozott úgy, 

hogy szűkebb célcsoportot céloz meg termékével (53%, illetve 51%) és tudatosan választja ki 

őket és kínál nekik értéket (59%, illetve 59%) - azaz nem ad-hoc módon értékesít.  

A vállalkozások jellemzően nemcsak terméket, hanem a termékhez kapcsolódó szolgáltatást 

is értékesítenek (igaz, ez a legtöbb esetben elengedhetetlenül szükséges feltétel is). 89%, 

illetve 84% válaszolta, hogy nagyon jellemző vagy jellemző, hogy a termékek minőségéhez 

illő szolgáltatási színvonalat tudnak biztosítani. 

 

5.15. ábra: A vállalkozás jellemzői a lakossági piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

A kínált (általuk forgalmazott vagy ajánlott) termékek márkaismertségét jelentősnek ítélte a 

vállalkozások kétharmada (65%) a lakossági piacon, illetve majdnem a fele a szervezeti 
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piacon (47%). Ennek oka főleg abban rejlik, hogy a szervezeti piaci vásárlóknál nem 

érvényesül a márkapresztízs hatás, és a két piac közti 18%-os különbség fakadhat abból, 

hogy a szervezeti vásárlásokban (meglepő módon) relatíve nagyobb az alacsonyabb 

minőségű termékek aránya.  

A két piacon mért eredményekből következtetni lehet arra, hogy a lakossági piachoz köthető 

marketing tevékenység és tudatosság kis mértékben alacsonyabb, a szervezeti piacon 

erősebb. A szervezeti piacon tevékenykedő vállalkozások úgy érzékelik, hogy magasabb 

marketing és menedzsment tudásra van szükségük, így szakmailag hitelesebbnek, 

megbízhatóbbnak tüntethetik fel magukat egy tárgyalás során. Megjegyzendő, hogy a 

tudatos értékkínálat fejlesztés mindkét piacon közel azonos mértékben (67%, illetve 65%) 

jellemző, de itt pont a szervezeti piacnál tapasztalható némileg erősebb ad-hoc szemlélet, 

mellyel részletesebben a 4.4.5. fejezetben foglalkoztam.  

 

5.16. ábra: A vállalkozás jellemzői a szervezeti piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 
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5.4.2.5. Értékesítési eszközök 

A lakossági piacon (5.17. ábra) az értékesítési eszközök közül az ajánlás (zárójelben a 

hatékonynak, vagy nagyon hatékony válaszok aránya: 76%) és a személyes megkeresés (58%) 

dominál, a többi értékesítési formát nem igazán találták a vállalkozások hatékonynak. A 

megkérdezettek egy része hatékonynak ítélte még a bolti és online értékesítést, illetve a 

kiállításokon és konferenciákon való részvételt, de nem jelentős arányban.  

 

5.17. ábra: Egyes értékesítési formák hatékonysága a lakossági piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

A szervezeti piacon (5.18. ábra) az értékesítési eszközök közül szintén az ajánlás (74%) és a 

személyes megkeresés (70%) dominál, a többi értékesítési eszköz közül – erősen lemaradva - 

a konferenciákon való részvétel tűnik ki (23%) a sorból. Egyéb értékesítési formák 

hatékonyságát már igen alacsonynak értékelték a vállalkozások. 

Mindez azt mutatja, hogy ismertség és kapcsolatok dominálnak mindkét piacon, különösen a 

szervezetin. 
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A - marketing eszközökhöz is rendelhető - értékesítési módoknak a lakossági vagy a 

szervezeti piactól függő jelentőségét a 3. hipotéziscsoportban fejtem ki részletesebben 

(5.6.3.3. fejezet). 

 

5.18. ábra: Egyes értékesítési formák hatékonysága a szervezeti piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.4.2.6. Célcsoport választási szempontok  

A vállalkozások a lakossági piacon az ügyféljellemzők közül alapvetően az energia 

megtakarítási motivációt (60%) és a jövedelmi helyzetet (30%) veszik figyelembe (5.19. ábra). 

Mindez megerősíti a már korábban tett állítást, hogy már nem a presztízs érzet dominál az 

épületenergetikai beruházásoknál, nem csak a magas jövedelmi kategóriába tartozó 

ügyfelek kiváltsága az energiamegtakarítás. A „mindenkit kiszolgálunk, aki fizet a 

termékünkért” elv azonban fellelhető e két tényezőben. A jövedelmi helyzet dominanciája 

utal az árérzékenységre is, mely jelen esetben a lakossági piacon az erősebb. Az 

energiatakarékosságra kapott érték összhangban van az 5.13. ábra adataival, miszerint a 

lakossági piacon inkább fontos az energiatakarékosság.  
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5.19. ábra: Ügyfelek csoportosítása a lakossági piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.20. ábra: Ügyfelek csoportosítása a szervezeti piacon. Saját szerkesztés. 

A szervezeti piacon más arányokkal találkozunk (5.20. ábra). Itt az ügyféljellemzők közül 

alapvetően a potenciális vevők tevékenységi köre dominál (76%). Az energia megtakarítási 

motiváció erősen lemaradva (26%) jelentkezik csak. Mindez azt mutatja, hogy a vállalkozások 
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többsége iparág, tevékenységi kör szinten határolja be a célpiacát, mely egyrészt jelentheti a 

jobb specializálódás lehetőségét is, másrészt pedig a klasszikus piaci szemléletmódot. A 

jövedelmi helyzet (20%) kevéssel lemaradva követi az energiatakarékosságot. Ez az 

eredmény összhangban van az 5.14. ábra adataival, ahol a szervezeti piacon az 

energiatakarékosság szintén alacsony értéket kapott. 

Az energiamegtakarításra vonatkozóan további megállapítások 3. hipotéziscsoportban 

kerülnek tárgyalásra (5.6.3.3. fejezet). 

A lakossági piacon minden második válaszadó (51%) említette, hogy lakástípus szerint 

választják ki az egyes célcsoportokat, mely vélhetően inkább a termékkör jellegéből adódik, 

nem pedig tudatos célcsoport választási stratégián (5.21. ábra). Közel hasonló arányban 

említették a fogyasztói magatartást (35%) és a vevőértéket (30%) a vállalkozások. Ha itt 

elsősorban a 4.4. táblázatban bemutatott főbb szegmensekre gondolunk, akkor a válaszadók 

számára a fogyasztói magatartást elsősorban a társadalom-lélektani, kulturális, életstílus és 

pszichológiai jellemzők, míg a vevő értékét elsősorban a szocio-demográfiai és a 

termék/szolgáltatás használat jellemzők határozzák meg. Így látható, hogy kis mértékben, de 

mégis nagyobb jelentőséggel bír az ügyfél beruházáshoz viszonyulása és személyes jellemzői, 

mint a vállalkozás számára az adott vevő értéke (az ő szemszögükből, a jövedelmi helyzete). 

Mindez ismét alátámasztja azt, hogy nem a felső jövedelmi kategóriás háztartások a 

domináns célcsoport. 

 

5.21. ábra: Célcsoport választás szempontjai a lakossági piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 
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5.22. ábra: Célcsoport választás szempontjai a szervezeti piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.4.2.7. Kommunikációs stratégia 

Az előző értékesítési eredmények (5.4.2.4. és 5.4.2.5. fejezetek) függvényében nem 

meglepő, hogy mindössze a vállalkozások egy negyede (26%) nyilatkozott úgy, hogy a 

lakossági piacon különböző kommunikációs-, illetve értékesítési stratégiát alkalmaz egyes 

célcsoportok esetében (5.23. ábra). Mindössze 12% válaszolta azt, hogy még nem, de 

folyamatban van, 23%-uk csupán tervezi, és összesen 32%-a a válaszadóknak nem kíván ezzel 

a jövőben foglalkozni.  Az eredményeket összevetve az 5.15. ábra utolsó kérdésével, kissé 

alacsonyabb eredményt kapunk. A cégek mintegy negyede foglalkozik tudatosan 

kommunikációs eszközökkel, mely a lakossági piacon a marketing ismeretek alkalmazásának 

alacsony arányát mutatja.  

Mindössze a vállalkozások egyharmada (34%) nyilatkozott úgy, hogy a szervezeti piacon 

különböző kommunikációs-, illetve értékesítési stratégiát alkalmaznak az egyes célcsoportok 

esetében (5.24. ábra).  22% válaszolta azt, hogy még nem, de folyamatban van, 7%-uk 

csupán tervezi, és mindössze 32%-a a válaszadóknak nem kíván ezzel a jövőben foglalkozni.  

Az eredményeket összevetve az 5.16. ábra utolsó kérdésével, szintén kissé alacsonyabb 

értéket kapunk itt. A cégek mintegy harmada foglalkozik tudatosan kommunikációs 

eszközökkel a szervezeti piacon, mely a marketing tudás alkalmazásának alacsony számát 

jelenti.  
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Mindez azt mutatja, hogy a szervezeti piacon tevékenykedő vállalkozások tudatosabban, 

több kommunikációs és értékesítési stratégiát dolgoznak ki, mint a lakossági piacon. Az 

értékesítést támogató kommunikációs eszközök hatékonyságát a 3. hipotéziscsoportban 

összevontam vizsgálom (5.6.3.3. fejezet). 

 

5.23. ábra: Kommunikációs és értékesítési stratégiák célcsoport szerinti alkalmazása a lakossági 

piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.24. ábra: Kommunikációs és értékesítési stratégiák célcsoport szerinti alkalmazása a szervezeti 

piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 
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5.4.2.8. A vállalkozások sikerességét befolyásoló tényezők 

Mind a lakossági, mind a szervezeti piacon felmértem, hogy a mélyinterjúk során elhangzott 

és a szakirodalom által említett egyes tényezők a megkérdezettek szerint mennyire járulnak 

hozzá a vállalkozások sikerességéhez. Az eredményeket az 5.25. és 5.26. ábrák tartalmazzák. 

 

5.25. ábra: A vállalkozások sikerességét befolyásoló tényezők a lakossági piacon. Forrás: Saját 

szerkesztés. 
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5.26. ábra: A vállalkozások sikerességét befolyásoló tényezők a szervezeti piacon. Forrás: Saját 

szerkesztés. 
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Mindkét piacon a legnagyobb jelentőséggel egyrészt a vállalkozás tapasztalata, szakmai 

hitelessége, jó hírneve, másrészt a személyes kapcsolatai és humán hozzáállása bír. Az 

eredmények értékelése során azonban – ha nem is nagy százalékban, de – különbségeket 

lehet azonosítani a két piac között. Meglepő eredmény, hogy míg a lakossági piacon 

nagyobb hangsúlyt kapnak az olyan tényezők, melyek a komplex megvalósítást segítik, addig 

a szervezeti piacon ezek némileg kevésbé fontosak (lásd. 5.6.3.3. fejezet). Mindezt 

magyarázhatja az a tény, hogy a szervezeti piacon nagy volumenű beruházásokhoz sokkal 

több és mélyebb speciális tudásra van szükség, így a szervezeti piacon tevékenykedő 

vállalkozások jellemzően egy szűkebb területre specializálódtak, és megszokott dolog a több 

vállalkozás koordinálása egy munkaterületen. Lakossági piacon a munkák egy kézben 

tartásának igényét helyezik előtérbe. 

A lakossági piacon több olyan marketingtevékenységet igénylő tényező mutatkozott 

fontosabbnak, melyek a tájékozódást és a figyelemfelkeltést támogatják, valamint a vevők 

elégedettségérzetének a kialakulását segítik. A márkanév nagyobb jelentőséggel bír ezen a 

piacon. 

A szervezeti piacon relatíve dominánsabban jelenik meg a vállalkozás tapasztalata és a jó 

hírneve. Itt is igazolást nyer a piac fokozottabb árérzékenysége, az ár és minőség viszonyának 

fontossága. A vállalkozások fontosabbnak tartják ezen a piacon a vevői igények követését, 

valamint jó értékesítő csapat összeállítását, mely folyamatos marketingtevékenységet 

igényel.    

 

5.5. ÖSSZEGZŐ KÖVETKEZTETÉSEK  

A lakossági piac jellegzetességeinek kidomborítása érdekében a következőkben a lakossági 

és szervezeti piacon tevékenykedő vállalkozások főbb különbségeit foglalom össze. Az egyes 

vizsgálati köröket besoroltam a 3. hipotéziscsoportba is (5.6.3.3. fejezet). 

Több helyen a két piac között csupán kis eltérések mutatkoznak, legtöbb esetben 

hibahatáron belül. Ez részben abból is eredhet, hogy a kérdőívet kitöltő vállalkozások ~82%-a 

egyszerre van jelen mindkét piacon. Így a két piacot ugyanazon vezetővel, üzletpolitikával, 

személyzettel, háttér infrastruktúrával, technológiával, termékkörrel és szolgáltatásokkal stb. 

látják el, így nem tudnak lényegi különbséget tenni a két piac tulajdonságai, jellegzetességei 
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között. Továbbá a két piac között olyan eltéréseket is azonosítottam, melyek más 

iparágakban tapasztaltaknak, szakirodalmi leírásoknak ellentmondanak. Ezekkel 

részletesebben az alábbiakban és a 4. és 5. tézisemben foglalkozom (5.7. fejezet). 

Jövőkép. Terveik és jövőről alkotott képük alapján a vállalkozások némileg borúlátóbb képet 

festettek a lakossági piacról (részletesebben az 5.6.3.3. fejezetben). Itt kevesebben és kisebb 

mértékű piaci részesedés növekedésére számítanak, és nagyobb arányban érzik úgy, hogy 

szűkül a kereslet. Ez feltehetően összefüggésbe hozható az elmúlt évek gazdasági 

világválságával, a megnövekedett hitelállománnyal, a kiadások kényszerű csökkentésével, a 

beruházások elhalasztásával, ami a lakossági szegmenst érzékenyebben érintette. Azonban 

az energiaigények és komfortérzet szintje nem csökken, a 2.4. fejezetben bemutatott 

technológiai úttérképen felvázolt (energiapolitikai, társadalmi, természeti, gazdasági és 

technológiai) tendenciák nem változnak, így feltehetően a közeljövőben ismét növekedésnek 

indulhat a lakossági piac. A felmérés eredményei alapján öt olyan piaci területet emelhetünk 

ki, melyek várhatóan a jövőben dinamikusabb fejlődésnek indulhatnak, és melyeken verseny 

alakulhat ki: napelem, passzív házak, napkollektor, hőszivattyú és a világítás. Ez utóbbi 

esetben az adatok azt mutatják, hogy a versenytársak még nem ismerték fel a világítás 

piacának jelentőségét. Az eredmények egybevágnak a 2.4. fejezetben bemutatott 

technológiai fejlődési irányokkal (technológiai úttérkép), miszerint a nap, a földhő, a 

világítástechnika és a tudatosan épített környezet területén várható a jövőben dinamikus 

fejlődés. 

Minőségszint, árérzékenység, vevők jövedelmi helyzete. Mindkét piacon a magas és közepes 

ár- és minőségszint dominál (felár stratégia és nagyon kedvező ajánlati stratégia17), de a 

szervezeti piacon alacsonyabb ár- és minőség szintek (átlagos-, kedvező- és takarékos 

stratégia) is jellemzők. Mindez és az elemzés egyéb eredményei arra utalnak, hogy a 

szervezeti piacon kissé nagyobb árérzékenység (részletesebben az 5.6.3.3. fejezetben) és 

erősebb versenyhelyzet érzékelhető, mint a lakossági piacon. Ez ellentmond a marketing 

azon „standard” felfogásának, miszerint a fogyasztók árérzékenyek, a szervezetek – főleg az 

üzleti szervezetek - nem, vagy kevésbé, mivel költségeiket termékeikbe beépítik, és ily módon 

továbbhárítják vevőikre. A mélyinterjú során megkérdezett vállalkozások – elmondásuk 

                                                 
17

 Besorolás alapja: Kotler kilenc marketingmix-stratégia az ár minőség függvényében c. modellje (Kotler, 1988; 

421. o.) 
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szerint – azért preferálják inkább a szervezeti piacot, mert ott egy projekt sokkal nagyobb 

volumenű beruházás, mint a lakossági piacon, s a megrendelések során nagyobb bevételt, 

nyereséget tudnak produkálni. Mindez alátámasztja azt (5.15. és 5.16. ábra), bemutatva, 

hogy a vállalkozások a lakossági piacon kevésbé, a szervezeti piacon inkább képesek 

termékeiket/szolgáltatásaikat olyan volumenben előállítani, mely nyereséget biztosít 

számukra.  A lakossági piacon egyetlen vállalkozás sem nevezte meg az alacsony jövedelmű 

háztartásokat célpiacának, míg a szervezetin (igaz nagyon alacsony mértékben) a 

célcsoportok között már előfordultak a kisebb fizetőképességű megrendelők. Feltehetőleg az 

alacsonyabb ár és minőségszinttel összességében szélesebb vevőkört tudnak kiszolgálni, el 

tudják érni az alacsonyabb költségvetésű/jövedelmezőségű szervezeteket is. A 

minőségszintet a szervezeti piacon meghatározza, hogy a beruházó milyen forrásból milyen 

épületenergetikai tevékenységet végeztet el. Új építésű épületek, illetve KEOP 4.2.0. 

pályázatok esetén szigorú energetikai előírásoknak is meg kell felelni, mely a magasabb 

minőségszint felé tereli a beruházót. A vállalkozásoktól a korábbi mélyinterjúk során nyert 

azon állítás, miszerint az épületenergetikai piacon a magas jövedelmi kategóriába tartozó 

vevőket célozza meg a vállalkozások többsége, nem nyert igazolást a kérdőíves felmérés 

során. Az alacsony jövedelmi kategóriába tartozó háztartásokat a megkérdezett 

vállalkozások egyike sem tekinti célpiacának. Balogh (2008) állítása szerint a magas 

jövedelem nem minden esetben jelent magas színvonalú fogyasztást, az alacsonyabb 

jövedelem azonban mindig gyengébb fogyasztásra utal. A vállalkozások – feltételezve a 

kereslet-kínálat egyensúlyát – éppen emiatt az alacsony jövedelem kategóriába tartozó 

háztartásokat nem tekintik célcsoportnak. Fábián et al. (1998) által felállított 

„Státuszcsoportok és társadalmi miliők” modellje és a saját kiegészítésem szintén 

megerősítést kapott, miszerint a vagyonosabb és/vagy megtakarító értékkel rendelkező 

(lakossági) fogyasztók lehetnek célcsoportja elsősorban az épületenergetikai 

beruházásoknak. 

Energiamegtakarítás jelentősége. Fontos különbség, hogy amíg a lakossági piacon az 

energiaköltségek csökkentése meglehetősen fontos szempont a beruházásoknál, addig ez – 

meglepő módon – a szervezeti piacra jóval kevésbé jellemző. Értékesítési formák közül 

mindkét piacon a személyes kontaktus és kapcsolatok dominálnak, de a lakossági piacon 

felelhetők egyéb (bolti és online értékesítési mód, konferenciák és kiállítások) lehetőségek is, 
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igaz igen alacsony arányban. Ez megmutatja, hogy a marketingtevékenységet mely 

tényezőkre érdemes fordítani. Az alacsonynak értékelt hatékonysági szint utalhat arra, hogy 

helytelenül alkalmazzák az egyes marketing eszközöket a lakossági piacon, miközben kétség 

kívül szükséges eszközökről és értékesítési formákról van szó. A jelenséget az 5.6.3.3. 

fejezetben jobban megközelítem. 

A vállalkozások sikertényezőinek felmérése több korábbi eredményt erősített meg (szervezeti 

piac némileg nagyobb árérzékenysége, a lakossági piacon a marketing eszközök 

hatékonyabb működése és a szélesebb termék- és szolgáltatási kör igénye). Részletesebben a 

3. hipotéziscsoport körében (5.6.3.3. fejezet) foglalkozom az előbb említett témakörökkel.  

Az elmúlt 3 év eredményessége. A kutatás eredményei néhány piaci sajátosságra is 

rávilágítottak. Az elmúlt három évben a forgalom visszaesése a lakossági piacot jobban 

sújtotta (M.3. táblázat). Míg a szervezeti piacon azon vállalkozások aránya, akiknek a 

forgalma csökkent, 37%-kal, addig a lakossági piac forgalma 61%-kal esett vissza. A nyereség 

(11%), árrés (8%) és ügyfélszám (5%) tekintetében ennél kisebb arányú különbségeket 

mértünk a két piac között. Annak ellenére, hogy az elmúlt évek gazdasági hatásai a lakossági 

piac egészét érzékenyebben érintették, ezen a piacon a sikeres vállalkozások nagyobb 

számban vannak jelen, mint a szervezetin. Feltehetően azért, mert eltűntek a kisebb 

vállalkozások, és kevesebb, de erősebbek maradtak meg, mely az Építőipari és Innovációs 

Klaszterek Országos Tanácsának is a törekvése (Bacsárszki, 2010). Az elmúlt időszakban a 

sikeres vállalkozások inkább a szervezeti piacon voltak képesek árrés (2,6%, illetve 5,3%) 

növelésére, a lakossági piacon pedig az ügyfélszám (12,8%, illetve 8,4%) növelésre. Ez 

magyarázatot ad arra, hogy a lakossági piacon a sikeres vállalkozások száma közel kétszerese 

a szervezeti piaci cégekhez képest, de mivel nehezebb jelenleg a lakossági piacon jelen lenni 

így többen értékelték a szervezeti piacot biztatóbbnak (M.4. táblázat).   

Tevékenységi körök és termékkörök száma. Amennyiben a tevékenységi körök és 

termékkörök számát nézzük, ott a következő megállapításokat tehetjük (M.5. táblázat). 1 

tevékenységi és termékkör esetén hasonlóan alakulnak a vállalkozások száma, 3 vagy több 

tevékenységi kör és termékkör esetén a lakossági piac némi dominanciája érvényesül. Ez azt 

sejteti, hogy a lakossági piacon tevékenykedő vállalkozások egyszerre több tevékenységi és 

termékkörrel rendelkeznek, így képesek komplex kínálatot nyújtani a vevőiknek. Ez a jelenség 

érthető, hiszen a szervezeti piacon jobban megszokott és a beruházások méreténél fogva 
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kezelhetőbb az alvállalkozói rendszer. Részletesebben a 3. hipotéziscsoport (5.6.3.3. fejezet) 

körében foglalkozom a kérdéssel. 

Az összegző következtetésekből származó eredmények, megállapítások alapját képezik az 

5.6. fejezetben tárgyalt hipotéziseknek és vizsgálatuknak. Egyes tényezőket vállalati 

sikertényező változóval összefüggésben vizsgálom, mely rámutat arra, hogy az adott 

stratégia vagy eszköz mennyire járul hozzá a vállalati sikerességhez.  

 

5.6. A KUTATÁSI HIPOTÉZISEK ÉS VIZSGÁLATUK  

Az elméleti és a feltáró kutatásból (4. fejezet) származó eredmények alapján állítottam fel a 

kutatási kérdéseket (5.1. fejezet), melyre vonatkozólag lefolytattam a primer kérdőíves 

felmérést. A kvantitatív eredmények alapján előzetes elemzést végeztem (5.4. fejezet) és 

megállapításaimat összegeztem (5.5. fejezet). Ezt követően állítottam fel a fejezet kutatási 

hipotéziseit18, mellyel pontosítottam és konkretizáltam a kutatás kérdéseit. Összesen 3 

hipotéziscsoportot állítottam fel, melyek egyenként 4-4-5 részhipotézist tartalmaznak. Az 

első két hipotéziscsoportba azokat a tényezőket soroltam, melyek közvetlenül összefüggésbe 

hozhatók a vállalati sikerességgel, a harmadik hipotéziscsoportban pedig kifejezetten a piaci 

sajátosságokra koncentrálok. A következőkben ismertetem a hipotéziscsoportokat, a 

hozzájuk tartozó részhipotéziseket, az azokhoz szükséges változókat, illetve egyenként 

bemutatom a hipotézisek elemzéséből származó következtetéseket. 

 

5.6.1. A kutatási hipotézisek  

A kérdőíves felméréshez tartozó hipotéziseimet három csoportba soroltam. Az első kettő 

csoportba tartozó (siker)tényezők mindkét piacra (lakossági és szervezeti) érvényes, miután 

az alapelemzésben hibahatáron belüli különbséggel kaptunk válaszokat rájuk. A tényezők 

piaci egyezőségének a bizonyítását M.23. és M.24. táblázatok tartalmazzák. A harmadik 

hipotéziscsoport azonban csak a lakossági piac jellegzetességeit tartalmazza (a szervezetihez 

képest). A piactól függő tényezőket az M.26. táblázat igazolja.  

                                                 
18

 A hipotézis és a feltételezés fogalmak tudatosan kerülnek elkülönítésre a dolgozatomban. Kvantitatív 
vizsgálat esetén a hipotézis kifejezést alkalmazom, míg kvalitatív vizsgálat esetén pedig a feltételezést.  
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I. Az első csoportba tartozó hipotézisek - a piactól függetlenül - megmutatják, hogy 

melyek a sikeres épületenergetikai vállalkozások stratégiái. A hipotézisek magukba 

foglalják a vállalkozások marketingtevékenysége, operatív stratégiája és a sikeressége 

közti kapcsolatot. Az 1/a hipotézis általános érvényű megállapítást tesz a 

marketingtevékenység fontossága és a sikeresség közti kapcsolatra. Az 1. 

hipotéziscsoport soron következő hipotézisei azon tényezők kapcsolatát tárja fel, melyek 

leginkább jellemzőek a szektorra, és meghatározzák a vállalkozások sikerességét. Az 1/b 

hipotézis a termékminőség és marketing hangsúlyának együttes jelentőségét, az 1/c a 

termék- és árpolitika kapcsolatát, míg a 1/d a termékkörök számát (azaz alapstratégiai 

kérdéskört) tárgyalja. Azok a stratégiát közvetlenül meghatározó jellemzők alapján 

lettek a hipotézisek megfogalmazva, melyeknél mind a lakossági, mind a szervezeti 

piacon azonos (maximum +/- 6,5%-os hibahatáron belüli) eredményeket kaptam.  

1. Hipotézis csoport: A sikeres épületenergetikai vállalkozások stratégiái (piactól 

függetlenül). 

a) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az épületenergetikai 

vállalkozások, melyek a marketing tevékenységükre hangsúlyt helyeznek. 

b) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az épületenergetikai 

vállalkozások, amelyek stratégiájukban a termékminőséggel és marketing eszközökkel 

együttesen különböztetik meg magukat a versenytársaiktól. 

c) A vállalkozás sikeressége és termékeinek ár-minőség szintje között kapcsolat van. 

Sikeresebbek azok a vállalkozások, melyek vegyes kínálattal rendelkeznek.  

d) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az épületenergetikai 

vállalkozások, melyek jellemzően egy épületenergetikai technológiára, termékkörre 

specializálódnak.  

 

II. A második csoportba egyéb azonosított tényezőket, megállapításokat soroltam, melyek 

szintén a sikeres épületenergetikai vállalkozásokra jellemző, de nem sorolhatók 

közvetlenül a jelenlegi stratégiához. A 2/a hipotézis foglalkozik a vállalkozások 

kilátásaival, hogy miként ítélik meg a saját tevékenységi körükben a jövőbeli keresletet. 

A következő kérdéskör (2/b) vizsgálja, hogy a recesszió ellenére a sikeres vállalkozások 
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milyen árstratégiát folytattak, illetve tudtak folytatni. A 2/c hipotézis a sikeres 

vállalkozások legfőbb vevőjellemzőjét, melyre érdemes hangsúlyt fektetni a kapcsolati 

marketing keretében a jövőben. Végül (2/d) azok a tényezők kerültek csoportosításra, 

melyekhez egyenként marketing stratégiát vagy eszközt lehet rendelni. Így képet 

kaphatunk arról, hogy a vállalkozásoknak mely tényezőkre érdemes fókuszálniuk ahhoz, 

hogy nagyobb sikereket érjenek el. Az egyes hipotézisek a mélyinterjúkon elhangzottak 

alapján feltétezhető állítások. Azok a stratégiát nem, vagy csak közvetve meghatározó 

jellemzők kerültek ebbe a csoportba, melyeknél mind a lakossági, mind a szervezeti 

piacon azonos (maximum +/- 6,5%-os hibahatáron belüli) eredményeket kaptam. 

2. Hipotézis csoport: A épületenergetikai vállalkozások sikertényezői és jellemzői 

(piactól függetlenül).  

a) Optimisták a jövőjükkel kapcsolatban. 

b) Képesek voltak árrésüket növelni az elmúlt 3 évben. 

c) Vevőik a cég iránt elkötelezettek. 

d) Az épületenergetikai vállalkozások sikerességét a szubjektív (nehezen mérhető, 

számszerűsíthető) tényezők nagyobb súllyal befolyásolják, mint az objektív 

(számszerűsíthető, mérhető) tényezők. 

 

III. A harmadik csoportba tartozó hipotézisek kizárólag a lakossági piacon érzékelhető 

sajátosságokat tartalmazzák, melyek az alapelemzés során kerültek napvilágra. A 

lakossági piac a szervezeti piachoz képest került összehasonlításra. Az egyes hipotézisek 

a kérdőíves felmérésből származó információk (alapelemzés és a lakossági és szervezeti 

piac összehasonlítása) alapján feltétezhető állítások. Helyzetelemzésre vonatkozóan 3/a 

és 3/b hipotézisek, míg a meglévő marketing stratégiák és eszközök alkalmazására a 3/c-

3/d hipotézisek adnak képet. Miután a válaszadók 82%-a mindkét piacon jelen van, így a 

vállalkozások számára hasznos információkkal szolgálhatnak a 3/c-3/e hipotézisek, 

melyek alapján a lakossági piacra vonatkozóan külön marketingstratégiát és eszközöket 

tudnak létrehozni.  
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3. Hipotézis csoport: A lakossági piac sajátosságai (a szervezeti piachoz képest). 

a) Pesszimistább piaci jövőkép jellemző a lakossági piacra.  

b) A lakossági piacon a vevők kevésbé árérzékenyek.  

c) Energiamegtakarítási szempontok fontosabbak a lakossági piacon, mint a szervezeti 

piacon. 

d) Marketingeszközök jelentősebb szerepet töltenek be az értékesítésben, 

hatékonyabban alkalmazhatók a lakossági piacon.  

e) A lakossági piacon tevékenykedő vállalkozások kínálatát szélesebb termék- és 

szolgáltatási kör, komplexitás jellemzi. 

 

5.6.2. Hipotézisek vizsgálatának módszere 

Hipotézisem igazolásához és a piaci jellemzők leíráshoz új változók készítése volt szükséges. 

A vállalkozások sikerességének leírására főkomponens analízis segítségével hoztam létre egy 

új változót. Ez egy adatredukciós módszer, melyet SPSS program segítségével végeztem.  

A sikeresség meghatározásához három faktort vettem figyelembe: hogyan változott az 

elmúlt három évben az adott vállalkozás forgalma, nyeresége és ügyfeleinek száma. Az 

összes változó megfelelően illeszkedett a főkomponensre. A főkomponens a 3 komponens 

információtartalmának 72%-át őrizte meg. A főkomponens értéktartományának alsó 

harmadába tartozó cégeket a nem sikeres, a középső harmadába esőket az átlagos, míg a 

felső harmadba esőket a sikeres vállatok közé soroltam. 16 cég nem adott választ a három 

vonatkozó kérdés mindegyikére, így azok nem kerültek a sikeresség szempontjából 

besorolásra.  

Összesen a vállalkozások 10%-a sorolható a kifejezetten sikeresek közé az elmúlt három év 

teljesítménye alapján. Az átlagos (stagnáló) és a nem sikeres cégek aránya közel azonos, 

előbbi 44%, utóbbi 46%. Megjegyzendő, hogy jelen piaci helyzetben a vállalkozások jelentős 

része a túlélésért küzd, ennek tükrében az átlagos teljesítmény is kisebb féle sikerként 

értelmezhető. Az eredményeket az 5.27. ábra mutatja be. 

A további változókat több, a témához kapcsolódó kérdés megvizsgálásával hoztam létre. 

Ezek alapján a cégeket különböző kategóriákba soroltam a marketing szemlélet, a vevőkör, a 
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piaci várakozások alapján.  A vállalkozások 1-2%-a nem volt besorolható az egyes 

kategóriákba, az ábrák csak a releváns válaszadókat tartalmazzák.  

Bár az elmúlt három év keveseknek hozott fejlődést, a jövőre nézve sokan bizakodóak (5.28. 

ábra). A piaci várakozások tekintetében a megkérdezettek fele optimista, tízből hárman 

stagnálást várnak, vagy várakozásaik vegyesek, míg tízből ketten kifejezetten pesszimisták. 

 

5.27. ábra: A vállalkozások sikerességének megoszlása. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.28. ábra: A vállalkozások piaci várakozásai. Forrás: Saját szerkesztés. 

Az 5.29. ábra a vállalkozások által kínált termékek ár-minőség kategóriáit és kapcsolatát 

vizsgálja. A megkérdezett vállalkozások többségénél (56%) a magas-közepes minőségi és 

árszint dominál. A cégek negyedére a közepes minőség és árszint jellemző, míg 13%-ukra az 

alacsony-közepes árszint. A vállalkozások 6%-a vegyes termék és szolgáltatás palettával 

rendelkezik mind az ár, mind a minőség tekintetében.  
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Bár a kérdőíves felmérés ilyen részletességben nem vizsgálta a cégek árpolitikáját, a 

mélyinterjúkból azonban sejthető, hogy jellemzően a termék vagy szolgáltatás minősége 

valamivel magasabb, mint az alkalmazott árszint. Az elmúlt három év során a cégek 34%-a 

árrésének csökkentésére kényszerült, mely alapján feltételezhető az árszint csökkenése is. 

 

5.29. ábra: Termékek és szolgáltatások jellemző ár és minőségszintje. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.30. ábra: Vállalkozások stratégiáinak fókusza a termékminőség és marketing szempontjából. Forrás: 

Saját szerkesztés. 
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A cégek alkalmazott stratégiáit vizsgálva az látható (5.30. ábra), hogy négy tizede (41%) sem 

a termékminőségre, sem a marketingre nem helyez hangsúlyt. 38%-uk a termékminőséget 

(26%) vagy a marketinget (13%) helyezi fókuszba. Mindössze 20%-uk fektet hangsúlyt mind a 

minőségre mind a marketing eszközök alkalmazására. A válaszadók 2%-a pedig nem 

besorolható. Összességében, a cégek 32%-a fektet hangsúlyt a marketingre, 67% nem, vagy 

csekély mértékben alkalmazza azt az üzletvitelében. 

A vevőkör jellemzésére is létrehoztam egy változót (5.31. ábra). Ezzel azt jellemeztem, hogy 

mennyire jellemző az adott vállalkozás ügyfeleire a céghez való ragaszkodás, elkötelezettség 

(elkötelezett vevői kör), és mennyire dominánsak körükben az ár érzékeny vásárlók. A cégek 

1/4-ére (26%) jellemző, hogy kliensei elkötelezettek irányában, 44%-nál megtalálhatók mind 

az elkötelezett vásárlók, mind az ár érzékenyek, míg 30% áraival fogja meg az ügyfeleket.  

 

5.31. ábra: Vállalkozások vevőkörének jellemzői. Forrás: Saját szerkesztés. 

A marketingismeretek (marketingeszközök és stratégiák) meghatározásához egy ún. 

marketing változó került létrehozásra. A marketing változóba minden olyan kérdés bekerült, 

melyek igazolhatják válaszadó cégeknek a vevőkkel való kapcsolatát és a hozzájuk fűződő 

értékesítési, kommunikációs stratégiáját, termék és árpolitikát befolyásoló tényezőket, 

megkülönböztető előnyre építési és piacszegmentálási, pozícionálási stratégiáját. Ahol egyes 

kérdéseknél hiányos válaszok voltak, ott egyenként kerültek a kérdések áttekintésre és 

mérlegelésre.   
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A hipotézisek vizsgálata során a változók és tényezők közti összefüggést kereszttábla elemzés 

során szignifikancia vizsgálattal tárom fel. APA stílus szerint a szövegben az alábbi módon 

jelöltem az összefüggés statisztikai szignifikancia szintjét: (χ2 (2, N=193) = 17,81, p = 0,00 és 

p<0,05).  

A változók és a vizsgált tényezők közti kapcsolat erősségét is vizsgáltam. Összességében 

elmondható, hogy az egyes hipotézisek ~0,1 (gyenge) és ~0,4 (közepes) közötti értékeket 

vettek fel, melyek megmutatták, hogy az egyes vizsgált változók és tényezők között milyen 

erősségű kapcsolat mérhető. A dolgozatban a továbbiakban nem részletezem őket.   

 

5.6.3. A hipotézisek igazolása, az eredmények bemutatása 

A következőkben hipotéziscsoportonként vizsgálom az egyes összetartozó hipotéziseket. A 

kapott eredményeket az M.28. táblázatban foglalom össze.  

 

5.6.3.1. Az 1. hipotézis csoport: A sikeres épületenergetikai vállalkozások stratégiái 

Az épületenergetikai piacra vonatkozóan a vállalati alapstratégiák a 4.5. táblázatban kerültek 

kifejtésre. A mélyinterjú és a szakirodalom a piaci sajátosságok alapján arra engedett 

következtetni, hogy az épületenergetikai piacon leginkább a koncentráló (azaz 1 termékkör), 

esetleg differenciáló (néhány) stratégiát követő vállalkozások lesznek a hosszútávon 

sikeresek. A költségdiktáló (méretgazdaságosság, számos termékkör) stratégia nem ajánlott. 

Az 1. hipotéziscsoport c) és d) hipotézisei ennek a vizsgálatát végzik el az épületenergetikai 

piacon, részben a sikeresség, termékkörök és szolgáltatások számának, ár/minőség 

összefüggés tekintetében.  

 

a) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az épületenergetikai 

vállalkozások, melyek a marketing tevékenységükre hangsúlyt helyeznek. 

A vállalati stratégiát meghatározza, hogy egy vezető mennyire alkalmazza a marketing 

ismereteit. Számos cégvezető nyilatkozott arról a kvalitatív felmérés során, hogy nem a 

marketing határozza meg egy épületenergetikai vállalkozás sikerét, ami ellentmond bármely 

marketing szakirodalomnak. Az 5.32. ábrán jól látható az éles különbség azon vállalkozások 
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esetében, akik alkalmaznak marketinget, és akik nem. Az eredmények rámutatnak, hogy a 

vállalati vezetők mennyire nem ismerik a marketing szerepét a szektorukban. Az összefüggés 

95%-os konfidencia intervallum mellett  igazolt (χ2 (2, N=193) = 17,81, p = 0,00 és p<0,05) 

(M.6. táblázat). A hipotézist tehát elfogadom. 

 

5.32. ábra: A sikeresség és a marketing ismeretek alkalmazásának összefüggése. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 

b) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az épületenergetikai 

vállalkozások, amelyek stratégiájukban a termékminőséggel és marketing eszközökkel 

együttesen különböztetik meg magukat versenytársaiktól. 

Ez a hipotézisem szorosan kapcsolódik az előzőhöz (I/a). A sikeresség és a marketing 

ismeretek alkalmazása közti kapcsolat vizsgálatát kibővítettem a termékminőség tényezővel. 

Az eredmények egyértelműen tükrözik (5.33. ábra), hogy azok a cégek, melyek 

stratégiájában kiemelkedő helyet kap a termékminőség hangsúlyozása és ezzel együtt a 

marketing alkalmazása, sikeresebbek az épületenergetikai piacon. Az összefüggés 95%-os 

konfidencia intervallum mellett igazolt (χ2 (6, N=193) = 20,95, p = 0,002 és p<0,05) (M.7. 

táblázat). Ezt a hipotézist tehát elfogadom.  
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5.33. ábra: A sikeresség, a termékminőség és a marketing ismeretek alkalmazásának összefüggése. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

c) Sikeresebbek azok a vállalkozások, melyek vegyes kínálattal rendelkeznek.  

Bár érdekes a vegyes ár és minőség szinteket kínáló cégek helyzete is, az összefüggés 

vizsgálathoz csak a konkrétan három ár-minőség kategóriába besorolható vállalkozások 

válaszait vettem figyelembe. Az 5.34. ábrán ezeket és a vegyes kínálattal rendelkező cégek 

körében jellemző sikerességi arányokat és az összefüggésüket is bemutatom. Az M.8. 

táblázatból leolvasható, hogy a szakértők szerinti (vállalati alapstratégiára utaló) ajánlás az 

épületenergetikai piacon is helyt áll. E hipotézisem 95%-os valószínűségi szint mellett tehát 

megerősítést nyert (χ2 (4, N=181) = 11,64, p = 0,02 és p<0,05).  

Látható, hogy a legtöbb sikeres vállalkozás vegyes kínálattal rendelkezik, azaz több minőség 

és árszinten kínál termékeket. Ez differenciált stratégiára utaló stratégiai magatartást 

feltételez a vállalkozások részéről, mely elsősorban nem a mikro- és kisvállalkozásokra 

jellemző. Amennyiben egy vállalkozás koncentráló vagy résstratégiát kíván alkalmazni, 

sikeresebb stratégiának bizonyul, ha magas-közép ár és minőség szintekre pozícionálja 

magát.  
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5.34. ábra: A sikeresség és a termékek ár-minőség szintjének összefüggése. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

d) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az épületenergetikai 

vállalkozások, melyek jellemzően egy épületenergetikai technológiára, termékkörre 

specializálódnak.  

A kapott eredményeket és az 5.35. ábrát személve, látszólag gyakorlatilag nem jelentős 

kapcsolat azonosítható a sikeresség és a koncentrált, a differenciált stratégiára utaló egy 

termékkörös specializálódás között, azonban ez statisztikailag nem igazolható. 95%-os 

valószínűségi szint mellett nincs összefüggés (χ2 (2, N=183) = 5,55, p = 0,062 és p<0,05) (M.9. 

táblázat) a vállalkozások termékkörének és technológiáinak száma valamint a sikeresség 

között. Ezt a hipotézist tehát elvetettem. 
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5.35. ábra: A sikeresség, termékkörök és a szolgáltatások számának összefüggése. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 

5.6.3.2. A 2. hipotézis csoport: A sikeres épületenergetikai vállalkozások jellemzői  

a) Optimisták a jövőjükkel kapcsolatban. 

A recesszió ellenére a sikeres vállalkozások jellemzője, hogy a jövőbeli változásokkal, 

folyamatokkal szemben bizakodóak (5.36. ábra). Üzleti lehetőségeket látnak az 

energiamegtakarítás és az épületenergetika piacán.  Az összefüggés 95%-os valószínűségi 

szint mellett igazolt (χ2 (4, N=194) = 25,78, p = 0,000 és p<0,05) (M.10. táblázat). A hipotézist 

tehát elfogadom. 
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5.36. ábra: A sikeres vállalakozások jellemzője a piaci várakozás szempontjából. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 

b) Képesek voltak árrésüket növelni az elmúlt 3 évben. 

A sikeres épületenergetikai vállalkozások a gazdasági helyzet ellenére képesek voltak az 

árrésüket növelni (5.37. ábra), mindamellett, hogy vevőik erősen árérzékenyek és az egyre 

erősebb versenyben nem az árrés csökkentésének stratégiáját alkalmazták a túlélésre. E 

hipotézisem 95%-os valószínűségi szint mellett tehát megerősítést nyert (4, N=189) = 77,34, 

p = 0,000 és p<0,05) (M.11. táblázat).  
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5.37. ábra: A sikeres vállalakozások jellemzője az árrés változása tekintetében (az elmúlt 3 évben). 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

c) Vevőik a cég iránt elkötelezettek, annak ellenére, hogy erősen árérzékenyek. 

A vevői bizalom elnyerése, a vevőhűség kiépítése fontos stratégia, hiszen erős árérzékenység 

mellett is sikertényezőként tud dominálni (5.38. ábra), akár recesszió idején is. A vizsgált 

cégek esetében a nem sikeres vállalkozások vevőinek 41%-a jellemzően árérzékeny vásárló, 

az átlagosan teljesítő és a kifejezetten sikeres cégek körében viszont csak 18% illetve 25% ez 

az arány. Ezt az állításomat 95%-os konfidencia intervallum mellett igazoltnak tekintem (χ2 

(χ2 (4, N=194) = 10,32, p = 0,035 és p<0,05) (M.12. táblázat). Ezt a hipotézist tehát 

elfogadom.  
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5.38. ábra: A sikeres vállalakozások jellemzője a vevőkör tekintetében. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

d) Az épületenergetikai vállalkozások sikerességét a szubjektív (nehezen mérhető, 

számszerűsíthető) tényezők nagyobb súllyal befolyásolják, mint az objektív 

(számszerűsíthető, mérhető) tényezők. 

A mélyinterjúk során feltártam az épületenergetikai vállalkozások sikertényezőit, mely 

részben az értékajánlathoz szükséges vevői értékvizsgálathoz (4.1. táblázat), részben a 

megkülönböztető stratégiához és a sikeres értékajánlathoz kapcsolódtak (4.2.5. fejezet). A 

kérdőíves kutatásom során mindezen tényezőket két csoportra osztottam (4.2.6.2. 

fejezetben ismertetett módon), mert a feltevésem szerint erősebben dominálnak azok a 

sikertényezők az épületenergetikai piacon, melyek nehezebben mérhetők, 

számszerűsíthetők, így a rájuk épített stratégia megvalósítása és sikerének ellenőrzése 

nehézségekbe ütközhet, szubjektív megítéléssel bírhat. Az objektív csoportban közé 

soroltam azokat a tényezőket, melyek mérhetőségre általánosan több lehetőség és példa 

adott egy-egy vállalkozás esetében. Az objektív és szubjektív tényezőket, valamint mindkét 

piacon a kapott értékeket az M.1. és M.2. ábrák mutatják be. A vizsgálat során összesítettem 

az egyes csoportokba tartozó értékeket (a válaszokat 100 fokú skálára vetítettem ki, 

százalékos formában ábrázoltam) és csoportonként meghatároztam a számtani átlagukat).  

Az eredményeket az 5.8. táblázat mutatja be. Látható, hogy a szubjektív tényezők mintegy 
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12%-kal magasabb értékkel bírnak. A mérés hibahatárát figyelembe véve (maximum +/- 

6,5%) kijelenthető, hogy a hipotézisem igazolt.   

Sikertényezők számtani átlaga  

Objektív Szubjektív  

63% 75% 

5.8. táblázat: Objektív és szubjektív sikertényezők értékének összevetése számtani átlag szerint. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

5.6.3.3. A 3. hipotézis csoport: A lakossági piac sajátosságai  

a) Pesszimistább piaci jövőkép jellemző a lakossági piacra.  

A jövőkép elemzésénél azt vizsgáltam, hogy a piaci várakozásokat leíró változó (5.28. ábra) 

tekintetében van e különbség a szervezeti és a lakossági piac között. A kérdőíves felmérés 

vonatkozó kérdéseire adott válaszok alapján, azaz a jelenlegi és tervezett piaci részesedésre, 

valamint jövőbeli keresletre, piaci várakozásokra vonatkozó eredmények alapján (5.39. ábra) 

elmondható, hogy a lakossági piacon a jövőbeni kilátásokkal kapcsolatban vegyesek, de 

összességében inkább negatívak a várakozások, míg a szervezeti piacon vegyes várakozások 

tapasztalhatók, de összességében inkább pozitívak. 

 

5.39. ábra: Piaci várakozások és a piaci szegmensek összefüggése (%). Forrás: Saját szerkesztés. 
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Az eredmények alapján kijelenthető, hogy a lakossági piacon tevékenykedő vállalkozások 

jövőbeli várakozásai, jövőképe a pesszimistább (95%-os valószínűségi szint mellett). Az 

állításomat 95%-os konfidencia intervallum mellett igazoltnak tekintem (χ2 (2, N=210) = 7,15, 

p = 0,023) (M.13. táblázat). A hipotézisem tehát elfogadom. 

 

b) Az energiamegtakarítási szempontok fontosabbak a lakossági piacon. 

Az energiamegtakarítás az egyik legfőbb mozgatórugója az energiamegtakarítási 

beruházások esetén, azonban eltéréseket lehetett azonosítani a két piac között 

motivációban és vevőjellemzőben. Az 5.40. ábra adatai alapján láthatjuk, hogy a 

vállalkozások a vevők kiválasztása, ügyféljellemzők kategorizálása során az 

energiamegtakarítási szempont a lakossági piacon háromszor nagyobb jelentőséggel bír, 

mint a szervezetin. Továbbá az 5.41. ábra eredményei megmutatják, hogy a lakossági piacon 

a vevőjellemzők között magasabb az energiaköltségek csökkentésének jelentősége, mint a 

szervezeti piacon.  A szignifikancia vizsgálatot az M.14. és M.15. táblázat tartalmazza, mely 

értékek alapján 95%-os konfidencia intervallum mellett (χ2 (1, N=212) = 5,37, p = 0,020) és 

(χ2 (3, N=204) = 28,30, p = 0,000 és p<0,05) a hipotézisemet elfogadom.  

 

5.40. ábra: Energiamegtakarítási motiváció alapján történő csoportosítás és piaci szegmensek 

összefüggésének vizsgálata (%) a lakossági és a szervezeti piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 
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5.41. ábra: Energiaköltség csökkentés fontossága a beruházásoknál (%) a lakossági és a szervezeti 

piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

c) A lakossági vevők kevésbé árérzékenyek.  

A vevők árérzékenységével kapcsolatban a következő kérdéskört vizsgáltam. A vállalkozások 

sikeressége és a versenytársakhoz képest alacsonyabb ár közti összefüggést az 5.42. ábra 

tárgyalja. Látható, hogy a lakossági piacon kevésbé fontos a versenytársakhoz képesti 

alacsony ár, mely azt mutatja, hogy a lakossági vevők kevésbé árérzékenyek. Az M.16. 

táblázat adatai alapján (χ2 (3, N=205) = 10,33, p = 0,016 és p<0,05) az összefüggés 95%-os 

konfidencia intervallum mellett igazolt.  
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5.42. ábra: Vállalati sikeresség és a versenytársakhoz képest alacsonyabb ár fontosságának 

összefüggése (%) a lakossági és a szervezeti piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

d) A marketingeszközök jelentősebb szerepet töltenek be az értékesítésben, 

hatékonyabban alkalmazhatók a lakossági piacon. 

Hipotézisem során a bolti és online értékesítést, a kiállításokon való részvételt, a TV, rádió és 

újsághirdetést vizsgáltam. Klasszikus értelemben ezek azok az értékesítési formák és 

eszközök, melyekhez marketingeszközöket, általánosan értve marketinget tudunk rendelni. 

Minden egyes értékesítési forma magasabb hatékonysági szintet ért el a lakossági piacon, 

mint a szervezeti piacon (5.43. ábra). A szignifikancia vizsgálat során a következő 

megállapítások tehetők:  

i. A bolti értékesítés hatékonyabb marketing eszköz a lakossági piacon (χ2 (4, N=198) = 

12,88, p = 0,012 és p<0,05)(M.17. táblázat) 

ii. A kiállítás hatékonyabb marketing eszköz a lakossági piacon (χ2 (4, N=195) = 9,31, p = 

0,054 és p<0,05)(M.18. táblázat) 

iii. Az online értékesítés hatékonyabb marketing eszköz a lakossági piacon (χ2 (4, N=193) = 

11,88, p = 0,018 és p<0,05)(M.19. táblázat) 
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iv. A TV és a rádióhirdetés hatékonyabb marketing eszköz a lakossági piacon (χ2 (4, N=195) = 

9,62, p = 0,047 és p<0,05)(M.20. táblázat) 

v. Az újság hirdetés hatékonyabb marketing eszköz a lakossági piacon (χ2 (4, N=199) = 9,95, 

p = 0,041 és p<0,05)(M.21. táblázat) 

A hipotézisemet – a kiállítások kivételével, mert p nem < 0,05 – elfogadom 95%-os 

valószínűségi szint mellett.  

 

5.43. ábra: Egyes értékesítési formák hatékonyságának összehasonlítása a lakossági és a szervezeti 

piacon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

e) A lakossági piacon tevékenykedő vállalkozások kínálatát szélesebb termék- és 

szolgáltatatási kör, komplexitás jellemzi. 

Az 5.44. ábra bemutatja, hogy miként oszlik meg a lakossági és a szervezeti piacon az egy 

vagy több termékkörrel foglalkozó, tevékenységi kört folytató vállalkozások aránya. Az 
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eredmény azt mutatja, hogy a lakossági piacon termékkör és szolgáltatás esetén 4 vagy több, 

tevékenységi kör esetén pedig 3 vagy több kategóriákban magasabb azon vállalkozások 

száma, akik komplex kínálatot biztosítanak. A mérés hibahatárát figyelembe véve 

kijelenthető, hogy a hipotézisem 95%-os valószínűségi szint melllett igazolt (χ2 (2, N=196) = 

6,17, p = 0,046 és p<0,05) (M.22. táblázat). 

  

5.44. ábra: Termékkörök és szolgáltatások száma a lakossági és a szervezeti piacon. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 

5.9. AZ 5. FEJEZET ÖSSZEGZŐ MEGÁLLAPÍTÁSAI – 4. ÉS 5. TÉZIS  

Az épületenergetikai szektor piacának és vállalkozásainak stratégiai módszerei és a marketing- és 
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eredményei alapján, az azok által indukált kutatási kérdések vizsgálata céljából alakítottam 

ki, annak érdekében, hogy a válaszok alapján pontosabb és általánosabb következtetések 

levonása váljon lehetővé a vizsgált szektorban tevékenykedő mikro- és kisvállalkozások 

sikeres piaci szereplésének tényezőire, és azon belül a marketing tevékenységére 

vonatkozóan.  
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(1) Az épületenergetikai beruházásokat megvalósító mikro- és kisvállalkozások piaci 

sikerességének főbb tényezői – adott környezeti feltételeket figyelembe véve - 

menedzsment jellegűek, ezen belül kiemelkedik a stratégia és a marketing szerepe, amelyek 

tekintetében vizsgálandó ezek tartalma.  

A vállalkozások piaci jellemzőinek és sikerességének feltárásához az alábbi tényezők 

empirikus vizsgálatát tartottam szükségesnek: marketingtevékenység (eszközök és 

stratégiák) azonosítása és minősítése; termék minősége, ára és vevők jövedelmi helyzete; 

termék- és tevékenységi körök száma és jellege; jövőkép; vevőhűség; szubjektív és objektív 

sikertényezők; árérzékenység; az energiamegtakarítás jelentősége. 

(2) A vállalkozások jellemzői, valamint sikertényezői jelentősen (vagy nem) különböznek attól 

függően, hogy a szervezeti vagy a lakossági piacon működnek-e. Helytálló megállapítás a két 

piaci szegmensen megvalósuló tevékenységek feltételeinek és sajátosságainak elemzése 

alapján vonható le.    

A sikerességet a következő változók segítségével mértem: az adott vállalkozás forgalma, 

nyeresége és ügyfeleinek száma az elmúlt három évben. 

A részletesebb kutatási kérdések a következő két fő marketing problémához kapcsolódnak:  

(1) Mi jellemzi a sikeres épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások piaci várakozásait, 

helyzetét, marketing stratégiáit és eszközeit? (4. tézis) 

(2) Milyen sajátosságok azonosíthatók a lakossági piacon és az ott működő vállalatoknál? (5. 

tézis) 

4. TÉZIS 

A vállalkozások piaci sikerességének főbb tényezői stratégiai és marketing jellegűek, 

illetve a piaci helyzettel függnek össze. A sikertényezőket vizsgálva bebizonyosodott, hogy 

azok jelentősen nem különböznek attól függően, hogy a szervezeti vagy a lakossági piacon 

működnek-e.  

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P10, P11, P15, P16) 

A tézis bizonyítását szolgálja az értekezés M.23., M.24. és M.25. táblázatok rendszerbe 

foglalt információi. A sikertényezők piac függetlenségére vonatkozó vizsgálatának 

eredményeit az M.23. és M.24. táblázatok adatai tartalmazzák. 



 

220 

 

Az épületenergetikai beruházásokat megvalósító mikro- és kisvállalkozások piaci 

sikerességének és marketingmenedzsment jellemzőinek feltárásához a következő tényezők 

empirikus vizsgálatát végeztem el: marketingtevékenység (eszközök és stratégiák) 

azonosítása és minősítése; termék minősége, ára és vevők jövedelmi helyzete; termék- és 

tevékenységi körök száma és jellege; jövőkép; vevőhűség; szubjektív és objektív 

sikertényezők; árérzékenység; az energiamegtakarítás jelentősége. 

4/a Azok az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások sikeresebbek, melyek 

megkülönbözető előnyre építő marketing stratégiát és eszközrendszert alkalmaznak, 

koncentráló alapstratégiát folytatnak, valamint magas minőségű termékeket közepes-

magas árkategóriában kínálnak.  

Minél magasabb szintű és kiterjedt marketing tevékenységet folytat a vállalkozás, annál 

inkább segíti a vállalkozást a sikeresség elérésében. A vizsgálatba bevont változók alapján 

kijelenthető, hogy ez megkülönböztető stratégia jelentőségét erősíti. A 

marketingtevékenységben kiemelt szerepet kap a termékminőségre való pozícionálás a 

sikeresség növelésében. Kapcsolatot tártam fel a termékminőség és az árszint között. 

Összességében, a leginkább sikeres stratégia a magas-közép árszinten és a magas minőségű 

termékek kínálása.  

A vállalati stratégiával közvetlenül összefüggő állításaim az értekezés M.23. és M.25. 

táblázatban igazolt vizsgálati eredményekkel támasztom alá. 

4/b A sikeres épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketing eszköztárában a 

vevőhűség és a kapcsolatok, a márkanév, a szubjektív (nehezen mérhető, 

számszerűsíthető) tényezők dominálnak, továbbá, termék- és tevékenységkörüket bővülő 

piaci kereslet és növekvő árrés jellemzi.   

A sikeres épületenergetikai vállalkozások optimisták jövőbeli kilátásaikkal kapcsolatosan, a 

piacot folyamatosan bővülőnek ítélik, és az árrésük növelése keresletnövekedésről 

tanúskodik. Vevőik hűségesek, mely megfelelő értékesítési, kommunikációs tevékenységet 

jelent, valamint márkaépítést feltételez. A sikertényezők közül a szubjektív (nehezen 

mérhető, számszerűsíthető, vagy akár emocionális hatásokra építő) tényezők alkalmazása 

bizonyul összességében sikeresebb marketing tevékenységnek. Közvetve mindez a 

vállalkozások tudatos és széleskörű marketingtevékenységével is összefüggésbe hozható. 
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A sikeres vállalkozások jellemzőire vonatkozó állításaim az értekezés M.24. és M.25. 

táblázatban igazolt vizsgálati eredményekkel támasztom alá. 

 

A kvantitatív kérdőíves felmérés során azonosítottam továbbá piacfüggő vállalati jellemzőket 

és tevékenységbeli eltéréseket. Értekezésem 5. tézisét a lakossági piac sajátos jellemzőire 

vonatkozóan tartalmaz megállapítást.  

5. TÉZIS 

A lakossági piac sajátos jellemzői az olyan vizsgált tényezők terén jelentkeznek, mint piaci 

várakozások, árérzékenység, energiamegtakarítási orientáció, értékesítés 

marketingeszközei, kínálat összetétele. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P10, P11, P15, P16) 

A tézis bizonyítását szolgálja az értekezés M.26. és M.27. táblázatainak rendszerbe foglalt 

információi. 

A lakossági piac keresletét a recesszió és hatásai súlyosabban érintették, ami miatt a 

vállalkozások pesszimistábban látják a lakossági piacuk jövőjét. Az energiamegtakarítási 

motiváció azonban – a felmérés válaszadóinak megítélése alapján – ebben a piaci 

szegmensben dominánsabban jelenik meg, ami a vevők (mint érintettek) motivációjára építő 

stratégia során fontos szempont lehet.  A lakossági piacra inkább jellemző, hogy a marketing 

eszközöknek jelentősebb szerepe van az értékesítésben és hatékonyabban alkalmazhatók, 

valamint a vállalkozások a különböző célcsoportjaikra eltérő kommunikációs és értékesítési 

stratégiát dolgoznak ki. A lakossági vevői szegmens keretében azonosított leginkább érdekelt 

csoportok (4. fejezet 4.4. táblázat) kevésbé árérzékenyek, mint a szervezeti szegmens. Ez 

részben ellentmond a marketing azon „standard” felfogásának, miszerint a fogyasztók 

árérzékenyek, a szervezetek – főleg az üzleti szervezetek – nem, vagy kevésbé, mivel 

költségeiket termékeikbe beépítik, és ily módon továbbhárítják vevőikre. Továbbá, a nyert 

eredmények alapján megállapítható, hogy a lakossági piacon tevékenykedő vállalkozások 

kínálatát szélesebb termék- és szolgáltatási kör, komplexitás jellemzi. 

A lakossági piacon sajátos jellemzőire vonatkozó állításaim az értekezés M.27. táblázatában 

igazolt vizsgálati eredmények támasztják alá. 
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6. ÖSSZEFOGLALÁS 

 

A disszertációm a hazai energiamegtakarítási piaccal, azon belül a lakossági 

épületenergetikai beruházások és azok megvalósításáért felelős mikro- és kisvállalkozások 

marketing szempontú elemzésével foglalkozik. A téma feldolgozása során fokozatosan jutok 

el a makrokörnyezeti – köztük a fenntarthatósági – és a mikrokörnyezeti hatások feltárásától 

illetve elemzésétől, a beruházások érintettjeinek elemzésén át, a vállalkozások 

marketingtevékenységének és piaci sajátosságainak feltárásához, értékeléséhez. 

A téma marketing szemléletű tárgyalása újszerű és hiánypótló a hazai piacon és az 

energiapolitikai életben. A dolgozat újszerűsége, hogy egyfajta rendszer és piaci (stratégiai) 

szemléletet ad az energiapiaci és az állami szereplők számára.  

Az értekezésben bemutatott információk köre három forrásból származik. A szekunder 

kutatás során hazai és külföldi (marketing és energetikai vonatkozású) szakirodalmak 

kerültek feldolgozásra. A primer kutatás egyrészt az épületenergetikai vállalkozások 

tulajdonosaival, vezető beosztású munkatársaival, egyéb energetikai terület (politikai, 

műszaki, piaci, kutató stb.) szakértőivel készített (kvalitatív) mélyinterjúkból (összesen 35 db 

mélyinterjú), másrészt az épületenergetikai vállalkozások körében végzett (kvantitatív) 

online kérdőíves felmérésből áll (összesen 212 db értékelt kérdőív).  

A feldolgozás során törekedtem a leíró és értékelő jellegű információk mellett szemléletes 

ábrákba, átfogó táblázatokba, modellekbe foglalni a kutatási kérdéskörök sokrétű 

tényezőrendszerét. Mindezek további újdonságértékkel bírnak a téma területén, és elősegítik 

az értelmezés és a döntések komplex feltételrendszerének jobb átláthatóságát. 

 

A téma feldolgozását több modell illetve módszer segítségével végeztem el. Az értekezés 2. 

fejezete először az Európai Unió és Magyarország háztartási energiapolitikájára ható 

makrokörnyezeti tényezők és a téma fenntarthatósági vonatkozásának feltárását 

tartalmazza. Kotler (makrokörnyezeti elemzéshez ajánlott tényezőrendszerének) modelljét 

követve, a rendelkezésre álló szekunder információk alapján vizsgáltam az adott 

tényezőrendszer szerepét a hazai lakossági épületenergetikai beruházások 

megvalósulásának támogatásában. Ezt követően a piaci tényezők mikroszintű elemzését 
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végeztem el, különös tekintettel az épületenergetikai szektor főszereplő érintettjeire: a 

mikro- és kisvállalkozásokra. Végül a makrokörnyezeti elemzés és a lakossági 

energiamegtakarítás fenntarthatósági vonatkozásainak főbb elemeit technológiai úttérkép 

formájában összegeztem, mellyel a piacon hosszútávú előretekintést kívántam felvázolni, 

valamint az információkat olyan módon rendszerezni, mellyel azok aktívvá válnak, és jövőbeli 

irányvonalak rajzolódjanak ki. A hazai lakossági energiamegtakarítási beruházások 

technológiai úttérképét az 2.14. ábra tartalmazza. Értekezésem 1. tézisét (és annak 

résztéziseit) az így nyert eredmények alapján állítottam fel:  

[1] A makrokörnyezeti tényezők, fenntarthatósági kritériumok és technológiai fejlesztési 

tendenciák figyelembe vételével a jövőbeli hazai lakossági energiamegtakarítási 

beruházások megvalósulási feltételei leképezhetők iparági léptékű technológiai úttérkép 

formájában. A technológiai úttérkép a gyakorlatban előretekintésre (foresight) 

alkalmazható, állami és iparági szinten.  

(Kapcsolódó saját publikációk: P1, P4, P5, P8, P9) 

 

Az értekezés 3. fejezetében a lakossági energiamegtakarítási beruházások érintettjeit 

vizsgálom az ODA modell segítségével. Meghatároztam az érintettek körét, azok projekthez 

fűződő érdekeit, erőforrásaikat és motivációikat. Feltártam az egyes érintettek - projektben 

betöltött szerepük szerinti - befolyását és fontosságát, valamint az egymáshoz viszonyított 

pozícióját és kapcsolódási pontjaikat. Az információk szakértői és vállalatvezetői 

mélyinterjúkból származnak. Azonosítottam az érintettek egymáshoz és a projekthez 

kapcsolódó kockázati tényezőit, valamint kapcsolati rendszerüket. Az eredményeket a 3.2. és 

3.3. ábrák, valamint az 3.1., 3.4., 3.6., és 3.7. táblázatok tartalmazzák. Az elemzés során nyert 

tapasztalatok és eredmények alapján értekezésem 2. tézisét a következőképpen 

fogalmazom meg:  

[2] Az érintetteknek az ODA módszer alkalmazásával történő elemzésével határoztam meg 

a beruházások megvalósulási és ösztönzési feltételeit. Megállapítottam, hogy a lakossági 

energiamegtakarítási beruházásokban különböző szinteken kapcsolatba kerülő potenciális 

érdekeltek a projektek céljaival megegyező és ellentétes érdekekkel rendelkeznek. 

Meghatároztam a különböző motivációikat, erőforrásaikat, értékeltem és a projektekben 
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betöltött eltérő fontosságukat és befolyásukat, valamint azonosítottam a projekttel 

kapcsolatos kockázataikat és kapcsolati hálójukat. Mindezek ismerete elősegítheti a 

sikeres lakossági energiamegtakarítási beruházások számának és arányának növekedését. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P2, P3, P7, P12, P13, P14, P16) 

 

Ezt követően, a 4. fejezetben az épületenergetikai kis- és mikrovállalkozásokra és piacra 

koncentráltam marketing szempontú elemzésemet, amely során a mélyinterjúk formájában 

végzett kvalitatív információikat értékeltem Doyle (2002)  megkülönböztető előnyök 

modelljét alapul véve, és felhasználva a következő szerzők munkáit, modelljeit: Antal-Mokos 

et al. (1997), Engel (1973), Kotler (2004), Kotler és Keller (2006), Meyer (1997), Nicosia 

(1966), Rekettye (2007), Törőcsik (2003), Treacy és Wiersema (1995), Vágási (1998, 2000, 

2001, 2003, 2007), Whitney (1996), stb.  

A kvalitatív kutatás információi alapján értékeltem a szektor marketingsajátosságait a 

versenyfeltételek, az értékvezérelt marketingkoncepció, értékajánlat, fogyasztói magatartás, 

vásárlási döntéshozatal, alkalmazott marketingstratégiák stb. kérdések szerint. 

Az információk feltárása, rendszerezése és elemzése eredményeképpen 3. tézisem a 

következő: 

[3] A feltáró kvalitatív kutatás információinak az uralkodó marketing koncepciók és 

modellek keretében történő értelmezése, rendszerezése és elemzése alapján 

megállapítható, hogy a hazai épületenergetikai szektorban működő mikro- és 

kisvállalkozások gyakorlatában a stratégiai magatartás, a korszerű marketingkoncepció és 

eszközök számos eleme jelen van, ám alacsony szinten, a szakismereti hiányosságok, és 

ebből eredően a többnyire nem tudatos és módszeres alkalmazás – 

marketingmenedzsment – következtében.  

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P11, P15, P16) 

 

Az 5. fejezetben bemutatott kvantitatív empirikus kutatás koncepcióját az előzetesen 

elemzett marketing szakirodalomra és a mélyinterjúkra épülő vizsgálatra alapozva 

alakítottam ki. A vállalkozások marketingtevékenységét érintő vizsgált kérdések főleg a 
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következőkre irányultak: sikertényezők azonosítása, sikertényezők a szervezeti és a lakossági 

piacon, alkalmazott marketingeszközök és stratégiák, főbb vevőjellemzők és piaci 

sajátosságok a lakossági piacon. A kvantitatív empirikus kutatás alapján 4. tézisem:  

[4] A vállalkozások piaci sikerességének főbb tényezői stratégiai és marketing jellegűek, 

illetve a piaci helyzettel függnek össze. A sikertényezőket vizsgálva bebizonyosodott, hogy 

azok jelentősen nem különböznek attól függően, hogy a szervezeti vagy a lakossági piacon 

működnek-e.  

 [4/a] Azok az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások sikeresebbek, melyek 

megkülönbözető előnyre építő marketing stratégiát és eszközrendszert alkalmaznak, 

koncentráló alapstratégiát folytatnak, valamint magas minőségű termékeket közepes-

magas árkategóriában kínálnak. 

[4/b] A sikeres épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketing eszköztárában a 

vevőhűség és a kapcsolatok, a márkanév, a szubjektív (nehezen mérhető, 

számszerűsíthető) tényezők dominálnak, továbbá, termék- és tevékenységkörüket bővülő 

piaci kereslet és növekvő árrés jellemzi.   

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P10, P11, P15, P16) 

 

Az épületenergetikai beruházásoknak külön, a lakossági piacot érintő sajátosságai 

vizsgálatának eredményeképpen fogalmazható meg az 5. tézis. 

[5] A lakossági piac sajátos jellemzői az olyan vizsgált tényezők terén jelentkeznek, mint 

piaci várakozások, árérzékenység, energiamegtakarítási orientáció, értékesítés 

marketingeszközei, kínálat összetétele. 

(Kapcsolódó saját publikációk: P6, P10, P11, P15, P16) 

 

Az energiatakarékossági tendenciák és a kutatás eredményei alapján – a tézisekben 

megfogalmazottakon túl – a következő általános érvényűnek tekinthető megállapításaimat 

összegzem az egyes keretfeltételek tekintetében, a lakossági energiamegtakarítási 

beruházások jövőjére vonatkozóan Magyarországon: 
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 Energiapolitika. Magyarország különösen kiszolgáltatott helyzetben van a nagyarányú 

energiaimportja, a fogyasztási struktúrája, az elavult épületgépészeti és villamossági 

technológiai háttere, a klímaváltozásból eredő hátrányosan ható változások, valamint a 

lakosait jellemző energiafogyasztási magatartása miatt. Az ún. technológiai úttérkép 

módszer segítségével olyan jövőbeli – lehetséges – tendenciák azonosíthatók és 

előregondolkodást segítő, szcenárió-szerű stratégiák készíthetők, melyek 

hozzájárulhatnak egy következetes energiastratégia megalkotásához és 

menedzseléséhez.  

 Energiamegtakarítási potenciál. Hazánkban az egyik legnagyobb energiamegtakarítási 

potenciál az építőiparban mutatkozik. A fogyasztói szerkezetben az energiaköltségek 

progresszíven növekvő részt tesznek ki, melyek az energiamegtakarítási beruházásokra 

ösztönző hatással bírnak a lakossági piacon. Így az energiamegtakarítási beruházásokat 

várhatóan a jövőben még inkább az érdeklődés és megvalósítási törekvés jellemzi majd 

az állam és a lakosság részéről. A dolgozatban bemutatott érintettek elemzés egyik 

legfőbb célja – megragadva a kínálkozó lehetőségeket – a sikeres energiamegtakarítási 

beruházások megvalósulása. 

 Fenntarthatósági követelmények. Annak érdekében, hogy az energiamegtakarítási 

beruházások fenntartható módon valósuljanak meg, energiatakarékos technológiákat, 

termékeket és szolgáltatásokat kell fejleszteni, valamint a lakossági energiafelhasználási 

szokásokat és szemléletet meg kell változtatni. Megoldás lehet a lakossági 

energiaszükséglet decentralizált előállítására törekvés, mely közvetve a megújuló 

energiaforrások hasznosítását ösztönzi. Ügyelni kell a visszapattanó hatás jelenségére, 

mértékét csökkenteni szükséges. A vállalkozások által alkalmazott és kínált technológiai 

megoldások társadalmi, természeti és gazdasági (megtérülés) szempontból is 

megfelelőnek kell lenniük, mert csak így érhető el hosszútávon is fenntartható 

energiafelhasználás. A fenntarthatósági követelmények teljesüléséhez – mely különböző 

érdekcsoportok lobbi-tevékenységének összehangolását és egyenletes 

érdekérvényesítését követeli meg – az előző pontban említett érintettek elemzés 

segítséget nyújthat.  

 Állami szerepvállalás. Az állam határozott szerepvállalása elengedhetetlen a jövőben, 

mely az alábbi szükséges intézkedésekből kell felépülnie:  
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o Megvalósítható energiapolitika és részletesen kidolgozott stratégia, célkitűzések 

meghatározása.  

o Az energiamegtakarítási projektek érintettjei motivációinak összehangolása, 

ellenérdekeltségek megszüntetése, a lobbi tevékenységekre és a szakmai 

összefogásokra nagyobb hangsúly fektetése. 

o Alacsony energiafogyasztást ösztönző építészeti szabályozások kialakítása, 

valamint további, a témáhozkapcsolódó jogszabályok megalkotása 

o Az energiatakarékossági pályázatok bizonytalansági tényezőinek megszüntetése, 

a pályázati feltételek és a pályázatírás könnyítése, egyéb támogatási formák 

kidolgozása. 

o Az energiatakarékosság példamutatásként jelenjen meg az állami 

intézményeknél. 

 Sikeres vállalkozások és a gazdasági recesszió. Annak ellenére, hogy az elmúlt évek 

gazdasági hatásai a lakossági piac egészét érzékenyebben érintették, ezen a piacon a 

sikeres vállalkozások nagyobb számban vannak jelen, mint a szervezetin. Feltehetően 

azért, mert eltűntek a kisebb vállalkozások, és kevesebben az erősebbek maradtak meg, 

mely az Építőipari és Innovációs Klaszterek Országos Tanácsának is a törekvése 

(Bacsárszki, 2010). Az elmúlt időszakban a sikeres vállalkozások a szervezeti piacon árrés, 

a lakossági piacon pedig az ügyfélszám növelésre voltak képesek.   

 A lakossági piac jövőbeli várakozásai. A lakossági energiamegtakarítási piacon működő 

vállalkozások a jelenlegi támogatási, szabályozási háttérrel, csak a magasabb 

vásárlóerővel rendelkezőkre számíthatnak. Ez feltehetően összefüggésbe hozható az 

elmúlt évek gazdasági világválságával, a megnövekedett hitelállománnyal, a kiadások 

kényszerű csökkentésével, a beruházások elhalasztásával, ami a lakossági szegmenst 

érzékenyebben érintette. E tényezők miatt volt a kvalitatív felmérés során érzékelhető és 

a kvantitatív kutatás során pedig mérhető a pesszimista jövőbeli piaci várakozás. 

Azonban az energiaigény és komfortérzet szintje a jövőben várhatóan nem csökken. A 

technológiai úttérképen felvázolt (energiapolitikai, társadalmi, természeti, gazdasági és 

technológiai) tendenciák alapján feltehetően a jövőben növekvő számban lehet 
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számítani az energiamegtakarítási beruházásokra irányuló megrendelésekre a lakossági 

piacon.  

 Szervezeti piac fokozott árérzékenysége. A két alapvető – lakossági és szervezeti - piaci 

szegmens összehasonlítása során kapott e meglepő eredmény feltehetően a következő 

okokra vezethető vissza. Egy szervezeti piaci beruházás – komplexitása révén - a 

vállalkozásoknál várhatóan / általában nagyobb bevételt, nyereséget képes produkálni. 

Ezen a piacon már előfordultak a kisebb fizetőképességű megrendelők is, ami megerősíti 

a fokozott árérzékenység meglétét. Feltehetőleg az alacsonyabb ár- és a minőségszinttel 

összességében szélesebb vevőkört képesek elérni. A minőségszintet a szervezeti piacon 

meghatározza az, hogy a beruházó milyen forrásból milyen épületenergetikai 

tevékenységet végeztet el. Új építésű épületek, illetve KEOP 4.2.0.A és B pályázatok 

esetén szigorú energetikai előírásoknak is meg kell felelni, ami a magasabb minőségszint 

elérésre kötelezi a beruházót.  

 Épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások marketingtevékenysége. Az 

energiamegtakarítási beruházások széleskörű elterjedéséhez fontos feltétel, hogy a 

vállalkozások megfelelő marketing és menedzsment felkészültséggel rendelkezzenek. Az 

alábbiakban részletesebben is kifejtem az ehhez szükséges marketing tevékenységeket, 

illetve szemléletmódot. 

o Egyre fontosabbá válik a jövőben, hogy a vállalakozások milyen gyorsan tudnak a 

gyakran kiszámíthatatlan makrokörnyezeti változásokra és versenytársak lépéseire 

reagálni.  

o Erősíteni kell a vállalkozások menedzsment és marketing ismereteit, különösen a 

megkülönböztető stratégiák, kommunikációs eszközök és értékesítés stratégiák 

területén.  

o A vállalkozások méretének és tevékenységi területének megfelelő alapstratégiák 

kidolgozása és marketing eszközök alkalmazása a kívánatos. A piac jellegéből 

adódóan a koncentráló vagy differenciáló stratégiák alkalmasak a sikeres piaci 

jelenléthez, valamint hagyományos marketing eszközök fejlesztése szükséges a 

személyes értékesítési formák mellett – különösen a lakossági piacon. A 

kommunikációban érdemes az emocionális hatásokra nagyobb hangsúlyt helyezni.  



 

229 

 

o A márkaépítés és a komplexitás segítheti a vállalkozásokat az árrésük növelésében, 

ami révén a sikerességüket növelhetik.  

o A vállalkozások részéről a hagyományos, termék-központú megközelítést a 

szükséglet-központú megközelítésnek kell felváltania, melyhez a fogyasztói 

alapszükségletek feltárását kell elvégezni, így az épületenergetikai vállalkozások 

elkerülhetik a marketing rövidlátás esetét. 

o Vevőcentrikus szemléletre (marketingorientáció), a vevők igényeire és projektszinten 

testreszabott megoldások kidolgozására nagyobb hangsúlyt kell fektetni a jövőben.   

 Fogyasztók jövedelmi kategóriái. Az alacsony jövedelmi kategóriába tartozó 

háztartásokat a megkérdezett vállalkozások egyike sem tekinti célpiacának. A 

vállalkozások – feltételezve a kereslet-kínálat egyensúlyát – éppen emiatt az alacsony 

jövedelem kategóriába tartozó háztartásokat nem tekintik célcsoportnak. Fábián et al. 

(1998) által felállított „Státuszcsoportok és társadalmi miliők” modellje és a saját 

kiegészítésem szintén megerősítést kapott, miszerint a vagyonosabb és/vagy megtakarító 

értékkel rendelkező (lakossági) fogyasztók lehetnek célcsoportja elsősorban az 

épületenergetikai beruházásoknak. Azonban a beruházások elterjedése során – számos 

makrokörnyezeti feltétel teljesülése esetén – egyre alacsonyabb jövedelmi kategóriák is 

képesek lesznek energiamegtakarítási szemléletmód adoptálására és beruházások 

megvalósítására. Ezt a fejlődési trendet mutatja be a technológiai úttérkép is.  

 

A kutatómunkám megerősített abban, hogy a hazai lakossági épületenergetikai beruházások 

megvalósulási feltételeinek azonosításához és sikeréhez jelenleg tudáshézagok azonosíthatók 

a szükséges és a rendelkezésére álló alapvető információk között, valamint a 

hagyományosan vizsgált tényezők megismerése alapvetően szükséges, de nem elégséges, a 

szakirodalmi és primer információk többségében rendszertelenül állnak rendelkezésre.  

 

A kutatás folytatását a további témakörökben látom érdemesnek:  

 Kvantitatív kutatás kiegészítése, továbbfejlesztése a projektmarketing rendszere szerint a 

sikeres vállalkozások körében, különös tekintettel a szervezeti piacra.  
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 Az érintettek elemzésének bővítése egyes érintettek körében – pl.: vevők különböző 

szegmensei, média – a beruházásban / projektben betöltött szerepük jelentősége 

alapján. 

 A hazai lakossági (és szervezeti) energiamegtakarítási beruházások teljeskörű 

technológiai úttérképének modellezése szakértői körben, amelyhez az 1. tézis 

magyarázatában bemutatott tudáshézagok információkkal való feltöltése szükséges. 
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MELLÉKLETEK 

 

I. Melléklet: Interjúvázlatok 

a. Interjúvázlat az érintettek elemzés elvégzéséhez 

 

1. A beruházás / projekt megvalósítása során minden potenciális érintett (személy, 

szervezet, vagy érdekcsoport) meghatározása, csoportokra bontása.  

2. A primer, szekunder és „kívülálló” érintettek elkülönítése. 

3. Hogyan viszonyulnak az egyes érintettek, érintett csoportok egymáshoz? 

4. Melyek az adott érintett saját céljainak megvalósítása érdekében preferált érdekei?  

5. Milyen előnyei származnak abból, ha a beruházás megvalósul, illetve ha támogatja a 

megvalósulását?  

6. Milyen erőforrásokat lenne hajlandó az érintett a beruházás megvalósulása, vagy 

megakadályozása érdekében mozgósítani?  

7. Milyen érdekei ütköznek a beruházás megvalósulásával?  

8. Melyek a lakossági energiatakarékossági beruházások célkitűzései? 

9. Mely érintett érdekei (igényei, szükségletei, elvárásai) állnak a legközelebb a lakossági 

energiamegtakarítási beruházások célkitűzéseihez? 

10. Az érintettek, a tervezett beruházás sikeréhez fűződő – mind pozitív, mind negatív - 

érdekeinek meghatározása.  

11. Mekkora az érintett befolyása a beruházásra? 

 (Jelölés: 1. alacsony befolyás; 2. közepes befolyás; 3. magas befolyás) 

Formális szervezetek esetében az értékelési szempontok: 

 Formális intézményi hierarchiában elfoglalt hely. 

 A vezetőség döntéshozatali jogosultsága, a döntések érvényesülésének köre. 

 A beruházás szempontjából stratégiailag fontos források felett való rendelkezés 

mértéke. 
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 Speciális tudásokkal, jártasságokkal való rendelkezés mértéke. 

 Tárgyalási pozíció erőssége. 

Informális szervezetek esetében az értékelési szempontok: 

 Társadalmi, gazdasági és politikai státusz.  

 A szervezettség mértéke - a csoporton belüli konszenzus megléte vagy hiánya, a 

vezetők döntéshozatali hatékonysága. 

 A beruházás szempontjából meghatározó források feletti rendelkezés mértéke.  

 Más kulcsszereplőkkel kapcsolatos informális befolyásolás képessége.  

 Más kulcsszereplőktől való függés mértéke - a csoporton belüli konszenzus 

megléte vagy hiánya, a vezetők döntéshozatali hatékonysága. 

12. Mekkora az adott érintett relatív fontossága a beruházás sikere szempontjából? 

(Jelölés: 1. alacsony relatív fontosság; 2. közepes relatív fontosság; 3. magas relatív fontosság) 

 A beruházás célkitűzésének hatása az érintett problémáira 

 A beruházás célkitűzései és az érintett érdekei közötti egyezés. 

 Az érintett fontossága 

13. Hogyan viszonyulnak az érintettek egymáshoz? Milyen kapcsolódási pontokat lehet 

azonosítani? Az érintetteknek milyen az egymáshoz viszonyított pozíciói?  

14. A projekt egyes szakaszaiban (célmeghatározás, tervezés, megvalósítás, monitoring és 

értékelés) mely érintettek bevonása szükséges és milyen formában (informálandó 

érintettek, konzultációs partneri érintettek, közvetlen partneri érintettek, ellenőrzésbe 

bevont érintettek)? 

15. Milyen kockázatokat lehet azonosítani az érintettek egymáshoz és a projekthez 

kapcsolódóan?  

 Épületenergetikai vállalkozások (gyártók, tervezők, forgalmazók, kivitelezők) 

 Háztartások 

 Állam 

 Önkormányzat 

 Környezetvédelmi szervezetek 

 Energiaszolgáltató és termelő vállalatok 
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 Pénzügyi intézmények 

 Egyetemek, kutatóintézetek 

 Lobbi szervezetek (olaj, gáz, szén stb.) 

 Természeti környezet 

 

b. Interjúvázlat az épületenergetikai mikro- és vállalkozások marketingtevékenységének 

felméréséhez 

 

Célok, küldetés, fenntarthatóság, általános tájékozódó kérdések 

1. Milyen általános küldetést/célokat tűzött ki maga elé a vállalkozás?  

2. Miként értelmezi a vállalkozás a fenntarthatóságot? A fenntartható fejlődés, a vállalati 

társadalmi felelősségvállalás milyen szerepet tölt be a vállalkozás életében? Végeznek-e 

társadalom felé történő beszámolási tevékenységet? 

3. A lakossági piac milyen szerepet tölt be a vállalkozás életében? Végez-e a vállalkozás a 

termékei/szolgáltatásai értékesítése során egyénre szabott energia 

megtakarítás/beruházás megtérülés számítást?  

 

Piacszegmentálás/pozicionálás/célpiac kiválasztás 

4. Alkalmaz-e szegmentációt a lakossági piacon? Milyen paraméterek szerint?  

5. Kik képzik a célpiacukat? Milyen szempontok alapján választja ki?  

6. Mi alapján pozícionálja magát (különbözteti meg magát a versenytársaktól) a vállalkozás 

a piacon? Milyen versenyelőnyökkel rendelkezik a cég?  

 

Vevők igényei/szükségletei: 

7. Felméri-e a vevői igényeket a vállalkozás? Mit várnak el a vevők a vállalkozástól? Miként 

méri fel a vállalkozás ezen vevői igényeket, szükségleteket? Vannak-e olyan igények, 

amelyeket nem tud kielégíteni? 

8. Alkalmaz-e a vállalkozás valamilyen igényfelkeltési / ösztönzési stratégiát? 
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9. Mondja el, hogy miként lesz valaki vevője a vállalkozásnak, mutassa be ennek a 

folyamatát.  

10. Milyen tényezőket mérlegel a vállalkozás vevője a vásárlási döntésnél? 

 

Vevők számára nyújtott érték 

11. Mit gondol, mi a vállalkozás termékének/szolgáltatásának a vevő számára jelentkező 

hozzáadott érték?  

 

Fogyasztói magatartás 

12. Milyen fogyasztói magatartásjellemzőket tud azonosítani az épületenergetikai piacon?  

13. A vállalkozás érzékeli-e a környezettudatos fogyasztói magatartást? Amennyiben igen, 

tapasztalata szerint milyen vevői jellemzők sorolhatóak ide? Amennyiben nem, mi lehet 

ennek az oka?  

 

Versenytársak 

14. Ismeri-e a potenciális versenytársait a vállalkozás? Kiket tart versenytársnak? Melyek a 

vállalkozás versenytársainak stratégiái? Hogyan szerzi a versenytársakról az információt? 

15. A vállalkozás milyen eszközöket/stratégiát alkalmaz – önmagának a versenytársaktól való 

megkülönböztetése céljából? (Annak érdekében, hogy őt és ne a versenytársakat 

válasszák) 

16. Melyek a versenyelőny tényezői ezen a piacon napjainkban az épületenergetika 

területén?  

17. Mely (külső-belső) környezeti tényezők befolyásolják leginkább a piacot és a 

vállalkozások működési tevékenységét? 
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II. Melléklet: Kérdőív az épületenergetikai mikro- és kisvállalkozások számára 

A Noesis Innovációs Központ Nonprofit Közhasznú Kft. és Bíró-Szigeti Szilvia egyetemi 
tanársegéd (Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem) közös kutatási 
projektjeként épületenergetikai mikro- és kisvállalkozásokat és piacukat vizsgálja független 
szakértőként. Válasza fontos számunkra a kutatás szempontjából. A válaszadás önkéntes, 
anonim, körülbelül 10 percet vesz igénybe, az Ön által közölt válaszokat, illetve adatait a 
hatályos adatvédelmi szabályoknak megfelelően bizalmasan kezeljük. Kérem, szánjon 
néhány percet a válaszadásra! 
 
1. Végez-e az Ön cége valamilyen energetikai szektorhoz köthető tevékenységet? (pl. gyártás, kereskedelem, 
szerviz, kivitelezés, üzemeltetés, tervezés, tanácsadás szolgáltatás, stb.) 

1. igen 
2. nem 
 

2. Mik az Ön cégének energetikai szektorral kapcsolatos tevékenységi körei?  
1. Forgalmazó   
2. Gyártó 
3. Kivitelező 
4. Szolgáltató 

5. Tanácsadó 
6. Tervező 
7. Egyéb, éspedig 

3. Milyen termékkörökkel, szolgáltatásokkal foglalkozik az Ön cége? 

 Jelenleg is végez 
ilyen 

tevékenységet 

1-3 éven belül tervezi, 
hogy foglalkozni fog 
ilyen tevékenységgel 

Nem tervezi, hogy 
foglalkozni fog ilyen 

tevékenységgel 

Hagyományos családi házak tervezése, kivitelezése ❏ ❏ ❏ 

Alacsony energiafelhasználású (passzív) ház tervezése, 
kivitelezése 

❏ ❏ ❏ 

Árnyékolástechnika ❏ ❏ ❏ 

Energiakereskedelem ❏ ❏ ❏ 

Kandalló ❏ ❏ ❏ 

Fűtés(hagyományos, gáz) ❏ ❏ ❏ 

Hőszigetelés ❏ ❏ ❏ 

Hőszivattyú ❏ ❏ ❏ 

Hűtéstechnika ❏ ❏ ❏ 

Napkollektor ❏ ❏ ❏ 

Napelem ❏ ❏ ❏ 

Nyílászárók ❏ ❏ ❏ 

Világítás ❏ ❏ ❏ 

Vízkezelés ❏ ❏ ❏ 

 
4. Ügyfelei mely szegmenshez tartoznak? 

1. csak lakossági ügyfeleink vannak 
2. csak vállalati, állami, vagy önkormányzati ügyfeleink vannak 
3. lakossági és vállalati ügyfeleink is vannak 

 
5. Ügyfelei számát tekintve körülbelül hány %-ot tesz ki a lakossági szegmens? 

1. 1-5% 
2. 6-10% 
3. 11-20% 
4. 21-30% 
5. 31-40% 
6. 41-50% 

7. 51-60% 
8. 61-70% 
9. 71-80% 
10. 81-90% 
11. 91-95% 
12. 96-99% 
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6. Kérem, értékelje, hogy az alábbi tényezők mennyire fontosnak a vállalkozás sikeressége szempontjából a 
lakossági piacon? Jelölje be a megfelelő választ minden tényezőnél! 

 egyáltalán nem fontos kevéssé fontos inkább fontos nagyon fontos 

Nagy tapasztalat, referenciák ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ismeretterjesztés ❏ ❏ ❏ ❏ 

Piacvezető pozíció ❏ ❏ ❏ ❏ 

Szakmai hitelesség ❏ ❏ ❏ ❏ 

Naprakész menedzsment ismeretek ❏ ❏ ❏ ❏ 

Alkalmazottak elkötelezettsége és tapasztalata ❏ ❏ ❏ ❏ 

A vállalat jó hírneve ❏ ❏ ❏ ❏ 

Saját K+F (kutatás–fejlesztési) tevékenység ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vállalati alapelvek melletti tudatos kitartás ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informatív honlap ❏ ❏ ❏ ❏ 

Dekoratív honlap ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
7. Véleménye szerint az Ön vállalkozása legfőbb tevékenységi körében mekkora piaci részesedéssel 
rendelkezik a lakossági piacon? 

1. 0,1-3% 
2. 3-5% 
3. 6-10% 

4. 11-20% 
5. 21-30% 
6. 30% felett 

 
8. A lakossági piacon hosszútávon (1-3 év) mekkora piaci részesedés elérése szerepel a vállalkozás tervei 
között a legfőbb tevékenységi körét tekintve? 

1. 0,1-3% 
2. 3-5% 
3. 6-10% 

4. 11-20% 
5. 21-30% 
6. 30% felett 

 
9. Mennyire jellemző az Ön vállalkozására a lakossági piacon? Jelölje be a megfelelő választ minden 
jellemzőnél! 

 egyáltalán 
nem jellemző 

kevésbé 
jellemző 

többnyire 
jellemző 

nagyon 
jellemző 

Mindenkit kiszolgálunk, aki fizetni tud a termékünkért. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Termékeink jelentős márkaismertséggel rendelkeznek. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tudatosan kiválasztjuk, hogy mely célpiacra 
összpontosítunk és számukra a legjobb értéket kínáljuk. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Jellemzően saját fejlesztésű vagy kizárólagos forgalmazású 
termékeket kínálunk. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A termékek minőségéhez illő szolgáltatási színvonalat 
tudunk biztosítani. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Szűk csoportot szolgálunk ki, de számukra a legnagyobb 
hasznosságot jelentő terméket kínáljuk. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Folyamatosan javítjuk a tevékenységeinket és 
kommunikációs stratégiánkat. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A növekvő fogyasztói elvárásokat folyamatosan követjük és 
kielégítjük. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Képesek vagyunk a termékeinket olyan áron, költséggel és 
volumenben előállítani, amely nyereségességet biztosít. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Versenytársak számára a piacra lépés lehetősége korlátos a 
kínált termékeink körében. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Az eladásnál a hangsúlyt a termék minőségére és 
tulajdonságaira helyezzük. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A vállalkozásom tudatosan alakítja ki és fejleszti az 
értékkínálatát. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Minden célpiacomhoz más-más kommunikációs-mixet 
alkalmazok. 

❏ ❏ ❏ ❏ 
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10. Vannak-e a lakossági szegmensen belül olyan célcsoportok, amelyekre eltérő kommunikációs és 
értékesítési stratégiát dolgoztak ki?  

1. igen 
2. nem, de folyamatban van 
3. nem, de tervezzük 
4. nem, és nem is tervezzük 

 
11. Milyen szempontok alapján választják ki a megcélzott célcsoportokat a lakossági piacon? Több választ is 
bejelölhet! 

1. Lakástípus szerint (panel, társasház, sorház, családi ház) 
2. Fogyasztói magatartás szerint 
3. Vevőérték szerint 
4. Egyéb, éspedig  

 
12. Az ügyfeleit milyen ügyféljellemzők alapján csoportosítja a lakossági piacon?  

1. Életkoruk alapján 
2. Foglalkozásuk alapján 
3. Jövedelmi helyzetük alapján 
4. Társadalmi osztály/státusz szerint 
5. Életstílus 
6. Személyiség 
7. Családi állapotuk szerint 
8. Energia megtakarítási motivációjuk alapján 
9. Egyéb, éspedig  

 
13. Mennyire jellemző az Ön lakossági vevőire? 

 egyáltalán 
nem jellemző 

kevésbé 
jellemző 

többnyire 
jellemző 

nagyon 
jellemző 

A vevőink tudják, hogy miben vagyunk mások a 
versenytársainkhoz képest. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A vállalkozás termékének/szolgáltatásának hasznosságát a 
vevőink többre értékelik, mint a versenytársak széles 
termékkínálatát. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A vevők általában a legjobb ár/értékű ajánlatot választják. ❏ ❏ ❏ ❏ 

A vevők inkább rövidtávú hasznosságot ígérő ajánlatot, 
nem pedig a hosszútávon megtérülő ajánlatot választják. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Az energiaköltségek csökkentése a legfontosabb szempont 
a beruházásoknál. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A környezettudatosság csak érdeklődés szinten jelenik meg, 
pénzt nem áldoznak rá a vevőink. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A vevők általában a legalacsonyabb árú ajánlatot választják. ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
14. Az Ön vállalkozásának termékei/szolgáltatásai mely árkategóriába tartoznak a versenytársakhoz képest a 
lakossági piacon?  

1. Alacsony árkategória 
2. Közepes árkategória 
3. Magas árkategória 

 
15. Az Ön vállalkozásának épületenergetikai termékei/szolgáltatásai mely minőségkategóriába tartoznak a 
lakossági piacon?  

1. Alapszint 
2. Közepes 
3. Magas 

 
 
 



 

260 

 

16. Az Ön vállalkozása mely jövedelmi kategóriákba tartozó ügyfelekre pozícionálta magát a lakossági 
piacon?  

1. Alacsony 
2. Közepes 
3. Magas 

 
17. Kérem, értékelje, hogy az alábbi tényezők mennyire fontosnak a vállalkozás sikeressége szempontjából a 
lakossági piacon! 

 egyáltalán 
nem fontos 

kevéssé fontos fontos nagyon fontos 

A versenytársakhoz képest alacsonyabb ár. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Legmagasabb ár/minőség kategória kínálása. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nem adott márkára, hanem személyre szabott árakra és 
megoldásokra épülő ajánlat. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Széleskörű szolgáltatás biztosítása. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ingyenes felmérés és személyre szabott tanácsadás. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Garancia nyújtása szolgáltatásokra is. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kiegészítő termékek kínálása (például: szoftver). ❏ ❏ ❏ ❏ 

Gyors, precíz, jól szervezett kivitelezés biztosítása. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Környezetvédelemi szempontok érvényesülése a vállalkozás 
termékeiben. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

 
18. Kérem, osztályozza 1-5 skálán, mennyire tartja hatékonynak az önök cégénél a következő értékesítési 
formákat a lakossági piacon? (Adjon 5-öst, ha nagyon hatékonynak tartja, 1-est, ha egyáltalán nem tartja 
hatékonynak, a köztes értékekkel pedig árnyalhatja véleményét) 

 1 egyáltalán 
nem 

hatékony 

2 3 4 5 nagyon 
hatékony 

Ajánlás ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bolti értékesítés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kiállításokon való részvétel ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Konferenciákon való részvétel ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

On-line értékesítés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Személyes megkeresés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Telefonos marketing ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tévé vagy rádióhirdetés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Újsághirdetés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
19. Kérem, értékelje, hogy az alábbi tényezők mennyire fontosnak a vállalkozás sikeressége szempontjából a 
lakossági piacon? 

 egyáltalán 
nem fontos 

kevéssé fontos fontos nagyon fontos 

Kapcsolatok ❏ ❏ ❏ ❏ 

Intenzív reklámozás ❏ ❏ ❏ ❏ 

Telephely/ bemutatóterem megközelíthetősége ❏ ❏ ❏ ❏ 

Telephely/bemutatóterem kinézete ❏ ❏ ❏ ❏ 

Korrekt tájékoztatás ❏ ❏ ❏ ❏ 

Munkatársak viszonyulása a vevőkhöz ❏ ❏ ❏ ❏ 

Jó értékesítő csapat ❏ ❏ ❏ ❏ 

Piaci igények folyamatos figyelése és kielégítése ❏ ❏ ❏ ❏ 

Minél szélesebb vevőkör kiszolgálása ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vevők megerősítése a vásárlás után ❏ ❏ ❏ ❏ 
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20. Miként látja vállalkozása termék- és szolgáltatáskínálatának jövőbeli keresletét a lakossági piacon? 
1. nagymértékben szűkül a kereslet 
2. szűkül a kereslet 
3. stagnál 
4. bíztató kilátások vannak 
5. nagyon jó kilátások vannak 
6. nem tudom megítélni 

 
A6. Kérem, értékelje, hogy az alábbi tényezők mennyire fontosnak a vállalkozás sikeressége szempontjából a 
szervezeti piacon? Jelölje be a megfelelő választ minden tényezőnél! 

 egyáltalán 
nem fontos 

kevéssé fontos inkább fontos nagyon fontos 

Nagy tapasztalat, referenciák ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ismeretterjesztés ❏ ❏ ❏ ❏ 

Piacvezető pozíció ❏ ❏ ❏ ❏ 

Szakmai hitelesség ❏ ❏ ❏ ❏ 

Naprakész menedzsment ismeretek ❏ ❏ ❏ ❏ 

Alkalmazottak elkötelezettsége és tapasztalata ❏ ❏ ❏ ❏ 

A vállalat jó hírneve ❏ ❏ ❏ ❏ 

Saját K+F (kutatás–fejlesztési) tevékenység ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vállalati alapelvek melletti tudatos kitartás ❏ ❏ ❏ ❏ 

Informatív honlap ❏ ❏ ❏ ❏ 

Dekoratív honlap ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
A7. Véleménye szerint az Ön vállalkozása a legfőbb tevékenységi körében mekkora piaci részesedéssel 
rendelkezik a szervezeti piacon? 

1. 0,1-3% 
2. 3-5% 
3. 6-10% 
4. 11-20% 
5. 21-30% 
6. 30% felett 

 
A8. A szervezeti piacon hosszútávon (1-3 év) mekkora piaci részesedés elérése szerepel a vállalkozás tervei 
között a legfőbb tevékenységi körét tekintve? 

1. 0,1-3% 
2. 3-5% 
3. 6-10% 
4. 11-20% 
5. 21-30% 
6. 30% felett 
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A9. Mennyire jellemző az Ön vállalkozására a szervezeti piacon? Jelölje be a megfelelő választ minden 
jellemzőnél! 

 egyáltalán 
nem jellemző 

kevésbé 
jellemző 

többnyire 
jellemző 

nagyon 
jellemző 

Mindenkit kiszolgálunk, aki fizetni tud a termékünkért. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Termékeink jelentős márkaismertséggel rendelkeznek. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tudatosan kiválasztjuk, hogy mely célpiacra 
összpontosítunk és számukra a legjobb értéket kínáljuk. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Jellemzően saját fejlesztésű vagy kizárólagos forgalmazású 
termékeket kínálunk. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A termékek minőségéhez illő szolgáltatási színvonalat 
tudunk biztosítani. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Szűk csoportot szolgálunk ki, de számukra a legnagyobb 
hasznosságot jelentő terméket kínáljuk. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Folyamatosan javítjuk a tevékenységeinket és 
kommunikációs stratégiánkat. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A növekvő fogyasztói elvárásokat folyamatosan követjük és 
kielégítjük. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Képesek vagyunk a termékeinket olyan áron, költséggel és 
volumenben előállítani, amely nyereségességet biztosít. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Versenytársak számára a piacra lépés lehetősége korlátos a 
kínált termékeink körében. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Az eladásnál a hangsúlyt a termék minőségére és 
tulajdonságaira helyezzük. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A vállalkozásom tudatosan alakítja ki és fejleszti az 
értékkínálatát. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Minden célpiacomhoz más-más kommunikációs-mixet 
alkalmazok. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

 
A10. Vannak-e a vállalati szegmensen belül olyan célcsoportok, amelyekre eltérő kommunikációs és 
értékesítési stratégiát dolgoztak ki?  

1. igen 
2. nem, de folyamatban van 
3. nem, de tervezzük 
4. nem, és ne 

 
A11. Milyen szempontok alapján választják ki a megcélzott célcsoportokat a szervezeti piacon? Több választ 
is bejelölhet! 

1. Épület jellege szerint (irodaház, közintézmény, üzemcsarnok stb.) 
2. Szervezeti piac jellemzői szerint (közbeszerzés, tender stb.) 
3. Vevőérték szerint 
4. Nem végzek piacszegmentálást 
5. Egyéb, éspedig  

 
A12. Az ügyfeleit milyen ügyféljellemzők alapján csoportosítja a szervezeti piacon?  

1. Tevékenységi körük alapján 
2. Jövedelmi helyzetük alapján 
3. Üzleti formájuk szerint 
4. A vezető(k) személye alapján 
5. Piaci részesedésük alapján 
6. Energia megtakarítási motivációjuk alapján 
7. Társadalmi felelősségvállalási törekvéseik alapján 
8. Innovációs járulék nagysága alapján 
9. Egyéb, éspedig  
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A13. Mennyire jellemző az Ön vevőire a szervezeti piacot tekintve?  

 egyáltalán 
nem jellemző 

kevésbé 
jellemző 

többnyire 
jellemző 

nagyon 
jellemző 

A vevőink tudják, hogy miben vagyunk mások a 
versenytársainkhoz képest. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A vállalkozás termékének/szolgáltatásának hasznosságát a 
vevőink többre értékelik, mint a versenytársak széles 
termékkínálatát. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A vevők általában a legjobb ár/értékű ajánlatot választják. ❏ ❏ ❏ ❏ 

A vevők inkább rövidtávú hasznosságot ígérő ajánlatot, 
nem pedig a hosszútávon megtérülő ajánlatot választják. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Az energiaköltségek csökkentése a legfontosabb szempont 
a beruházásoknál. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A környezettudatosság csak érdeklődés szinten jelenik meg, 
pénzt nem áldoznak rá a vevőink. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

A vevők általában a legalacsonyabb árú ajánlatot választják. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Az értékesítéshez szükséges, hogy a döntéshozót személyre 
szabott marketingtevékenységgel támogassuk a 
döntésében. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

 
A14. Az Ön vállalkozásának termékei/szolgáltatásai mely árkategóriába tartoznak a versenytársakhoz képest 
a szervezeti piacon?  

1. Alacsony árkategória 
2. Közepes árkategória 
3. Magas árkategória 

 
A15. Az Ön vállalkozásának épületenergetikai termékei/szolgáltatásai mely minőségkategóriába tartoznak a 
szervezeti piacon?  

1. Alapszint 
2. Közepes 
3. Magas 

 
A16. Az Ön vállalkozása mely jövedelmi kategóriákba tartozó ügyfelekre pozícionálta magát a szervezeti 
piacon?  

1. Alacsony 
2. Közepes 
3. Magas 

 
A17. Kérem, értékelje, hogy az alábbi tényezők mennyire fontosnak a vállalkozás sikeressége szempontjából 
a szervezeti piacon! 

 egyáltalán 
nem fontos 

kevéssé fontos fontos nagyon fontos 

A versenytársakhoz képest alacsonyabb ár. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Legmagasabb ár/minőség kategória kínálása. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nem adott márkára, hanem személyre szabott árakra és 
megoldásokra épülő ajánlat. 

❏ ❏ ❏ ❏ 

Széleskörű szolgáltatás biztosítása. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ingyenes felmérés és személyre szabott tanácsadás. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Garancia nyújtása szolgáltatásokra is. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kiegészítő termékek kínálása (például: szoftver). ❏ ❏ ❏ ❏ 

Gyors, precíz, jól szervezett kivitelezés biztosítása. ❏ ❏ ❏ ❏ 

Környezetvédelemi szempontok érvényesülése a vállalkozás 
termékeiben. 

❏ ❏ ❏ ❏ 
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A18. Kérem, osztályozza 1-5 skálán, mennyire tartja hatékonynak az önök cégénél a következő értékesítési 
formákat a szervezeti piacon? (Adjon 5-öst, ha nagyon hatékonynak tartja, 1-est, ha egyáltalán nem tartja 
hatékonynak, a köztes értékekkel pedig árnyalhatja véleményét) 

 1 egyáltalán 
nem 

hatékony 

2 3 4 5 nagyon 
hatékony 

Ajánlás ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Bolti értékesítés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Kiállításokon való részvétel ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Konferenciákon való részvétel ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

On-line értékesítés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Személyes megkeresés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Telefonos marketing ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Tévé vagy rádióhirdetés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Újsághirdetés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
A19. Kérem, értékelje, hogy az alábbi tényezők mennyire fontosnak a vállalkozás sikeressége szempontjából 
a szervezeti piacon? 

 egyáltalán 
nem fontos 

kevéssé fontos fontos nagyon fontos 

Kapcsolatok ❏ ❏ ❏ ❏ 

Intenzív reklámozás ❏ ❏ ❏ ❏ 

Telephely/ bemutatóterem megközelíthetősége ❏ ❏ ❏ ❏ 

Telephely/bemutatóterem kinézete ❏ ❏ ❏ ❏ 

Korrekt tájékoztatás ❏ ❏ ❏ ❏ 

Munkatársak viszonyulása a vevőkhöz ❏ ❏ ❏ ❏ 

Jó értékesítő csapat ❏ ❏ ❏ ❏ 

Piaci igények folyamatos figyelése és kielégítése ❏ ❏ ❏ ❏ 

Minél szélesebb vevőkör kiszolgálása ❏ ❏ ❏ ❏ 

Vevők megerősítése a vásárlás után ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
A20. Miként látja vállalkozása termék- és szolgáltatáskínálatának jövőbeli keresletét a szervezeti (ipari és 
állami) piacon? 

1. nagymértékben szűkül a kereslet 
2. szűkül a kereslet 
3. stagnál 
4. bíztató kilátások vannak 
5. nagyon jó kilátások vannak 
6. nem tudom megítélni 

 
A21. Miként látja, hogy a jövőben mekkora üzleti potenciál rejlik a szervezeti piacon?  

1. egyáltalán nincs további potenciál 
2. nagyon kevés potenciál van 
3. bíztató kilátások vannak 
4. nagyon jó kilátások vannak 
5. nem tudom megítélni 

  



 

265 

 

Az Ön vállalatának a mérete: 
1. Mikrovállalat (Alkalmazottak száma: 1-10 fő, Árbevétel: 2 millió euro alatt) 
2. Kisvállalat (Alkalmazottak száma: 10-50 fő, Árbevétel: 2 millió euro – 10 millió euro között) 
3. Középvállalat (Alkalmazottak száma: 50-250 fő, Árbevétel: 10 millió euro – 50 millió euro között) 
4. Nagyvállalat (Alkalmazottak száma: 250 fő felett, Árbevétel: 50 millió euro felett) 

 
A vállalat székhelyének irányítószáma: _ _ _ _ 
 
Az Ön vállalkozásában a hazai tulajdon aránya:  

1. 0-5% 
2. 5-10% 
3. 10-20% 
4. 20-30% 
5. 30-40% 
6. 40-50% 

7. 50-60% 
8. 60-70% 
9. 70-80% 
10. 80-90% 
11. 90-100% 

 
Vállalati partnerek (beszállítók, forgalmazók, kivitelezők stb.) száma: 

1. 1-10 
2. 11-25 
3. 26-50 
4. 51-100 
5. 100 felett 

 
Az elmúlt 3 évben átlagosan hogyan változtak a forgalmi adatok a vállalatánál? 

 Csökkent 
>30% 

Csökkent 
20-30% 

Csökkent 
10-20% 

Csökkent  
3-10% 

Csökkent 
0,1-3% 

Stagnált Nőtt 
0,1-3% 

Nőtt 
3-10% 

Nőtt  
10-20% 

Nőtt  
20-30% 

Nőtt 
>30% 

Forgalom ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Nyereség ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Átlagos árrés ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

Ügyfélszám ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ ❏ 

 
Kérem, adja meg százalékban kifejezve, hogy az lakossági piac milyen arányban járul hozzá a cége 
nyereséghez! 

1. 0% 
2. 1-5% 
3. 6-10% 
4. 11-20% 
5. 21-30% 
6. 31-40% 
7. 41-50% 

8. 51-60% 
9. 61-70% 
10. 71-80% 
11. 81-90% 
12. 91-95% 
13. 96-99%

 
Kérem, adja meg százalékban kifejezve, hogy lakossági piac milyen arányban járul hozzá a cége teljes 
forgalmához! 

1. 0% 
2. 1-5% 
3. 6-10% 
4. 11-20% 
5. 21-30% 
6. 31-40% 
7. 41-50% 

8. 51-60% 
9. 61-70% 
10. 71-80% 
11. 81-90% 
12. 91-95% 
13. 96-99

 
A kérdőív végén szeretnénk megkérdezni, hogy a cégénél milyen beosztásban dolgozik Ön? 

1. ügyvezető 
2. felsővezető 
3. középvezető 
4. alsóbb szintű vezető 

5. beosztott 
6. egyéb, éspedig  
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III. Melléklet: A kérdőív eredményei táblázatos formában 

M.1. táblázat: A vállalkozások jelenlegi és tervezett tevékenységi köre. Forrás: Saját szerkesztés. 

 
 

M.2. táblázat: A vállalkozások tevékenységi területeinek jövőbeli kereslete. Forrás: Saját szerkesztés. 

  
Miként látja vállalata termék- és szolgáltatáskínálatának jövőbeli 

keresletét a lakossági piacon? 

Termékkörök, 
szolgáltatások 

nagy-
mértékben 
szűkül a 
kereslet 

szűkül a 
kereslet 

stagnál 
bíztató 

kilátások 
vannak 

nagyon jó 
kilátások 
vannak 

nem 
tudom 

megítélni 

Hagyományos családi 
házak tervezése…  18% 26% 32% 18% 4% 2% 

Passzív ház 
tervezése, 
kivitelezése 

7% 31% 24% 31% 7% 0% 

Árnyékolástechnika 28% 17% 33% 17% 6% 0% 

Energiakereskedelem 0% 33% 50% 0% 0% 17% 

Kandalló 16% 32% 32% 21% 0% 0% 

Fűtés (hagyományos, 
gáz) 14% 33% 28% 25% 0% 0% 

Hőszigetelés 13% 26% 26% 28% 8% 0% 

Hőszivattyú 6% 31% 16% 41% 6% 0% 

Hűtéstechnika 14% 35% 19% 30% 3% 0% 

Napkollektor 10% 25% 31% 31% 2% 0% 

Napelem 18% 29% 6% 41% 6% 0% 

Nyílászárók 24% 28% 12% 32% 4% 0% 

Világítás 24% 12% 24% 41% 0% 0% 

Vízkezelés 17% 27% 27% 27% 3% 0% 

 
jelenleg i s  végez 

i lyen 

tevékenységet

1-3 éven belül  

tervezi , hogy 

fogla lkozni  fog 

i lyen 

nem tervezi , hogy 

fogla lkozni  fog 

i lyen 

tevékenységgel

nem válaszol összesen

Családi házak tervezése, 

kivitelezése
34,0 5,2 17,9 42,9 100,0

Alacsony energiafelhasználású 

(passzív) ház tervezése, 

kivitelezése

17,5 15,1 14,6 52,8 100,0

Árnyékolástechnika 12,7 1,9 22,6 62,7 100,0

Energiakereskedelem 3,3 3,8 23,6 69,3 100,0

Kandalló 10,4 2,8 22,2 64,6 100,0

Fűtés 45,8 4,2 8,5 41,5 100,0

Hőszigetelés 28,8 5,7 10,8 54,7 100,0

Hőszivattyú 27,4 10,8 14,6 47,2 100,0

Hűtéstechnika 33,0 7,5 11,8 47,6 100,0

Napkollektor 35,8 9,9 10,4 43,9 100,0

Napelem 13,2 13,2 13,7 59,9 100,0

Nyílászárók 18,9 4,7 16,5 59,9 100,0

Világítás 19,3 6,1 15,1 59,4 100,0

Vízkezelés 20,3 2,8 16,0 60,8 100,0

Egyéb 22,6 6,1 7,1 64,2 100,0

Milyen termékkörökkel, szolgáltatásokkal foglalkozik az Ön cége? (%)
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M.3. táblázat: A vállalkozások forgalmi, nyereség, árrés és ügyfélszám adatainak alakulása az elmúlt 3 

évben. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

 

M.4. táblázat: A vállalkozások sikerességének mértéke, piaci várakozások a lakossági és a szervezeti 

piacokon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Sikeresség mértéke 

nem sikeres átlagos sikeres 
nem 

besorolható összesen 

Piac lakossági 48,7% 35,9% 12,0% 3,4% 100,0% 

szervezeti 34,7% 46,3% 6,3% 12,6% 100,0% 

Total 42,5% 40,6% 9,4% 7,5% 100,0% 

 

Piaci várakozások 

pesszimista 
stagnálást 

váró optimista 
nem 

besorolható összesen 

Piac lakossági 19,7% 36,8% 42,7% 0,9% 100,0% 

szervezeti 21,1% 20,0% 57,9% 1,1% 100,0% 

Total 20,3% 29,2% 49,5% 0,9% 100,0% 

 

Forgalom Nyereség Átlagos árrés Ügyfélszám

csökkent >30% 20,3 23,6 11,8 13,7

csökkent 20-30% 13,7 9,4 7,5 9,4

csökkent 10-20% 16,0 9,9 11,3 8,0

csökkent  3-10% 6,6 7,1 13,7 10,8

csökkent 0,1-3% 4,7 7,1 8,5 5,7

stagnált 14,2 12,7 19,3 19,8

nőtt 0,1-3% 5,2 9,0 8,0 7,1

nőtt 3-10% 6,6 6,1 5,7 7,5

nőtt 10-20% 1,9 5,7 2,4 4,2

nőtt 20-30% 3,3 0,9 0,9 4,2

nőtt >30% 2,4 1,9 0,5 2,4

nem válaszol 5,2 6,6 10,4 7,1

összesen 100,0 100,0 100,0 100,0

Az elmúlt 3 évben átlagosan hogyan változtak a forgalmi adatok a vállalatánál? 
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M.5. táblázat: A vállalkozások tevékenységi köreinek száma, termékkörök és szolgáltatások száma a 

lakossági és a szervezeti piacokon. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

Tevékenységi körök száma 

1 2 3 vagy több nem válaszol összesen 

Piac lakossági 30,8% 34,2% 33,3% 1,7% 100,0% 

szervezeti 30,5% 40,0% 29,5%  100,0% 

Total 30,7% 36,8% 31,6% 0,9% 100,0% 

 

Termékkörök és szolgáltatások száma 

1 2 vagy 3 4 vagy több nem válaszol összesen 

Piac lakossági 24,8% 23,9% 45,3% 6,0% 100,0% 

szervezeti 27,4% 34,7% 28,4% 9,5% 100,0% 

Total 25,9% 28,8% 37,7% 7,5% 100,0% 

 

M.6. táblázat: A sikeresség és a marketing ismeretek alkalmazásának szignifikancia vizsgálata. Forrás: 

Saját szerkesztés. 

 
 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,311 ,061 4,325 ,000(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,287 ,061 4,379 ,000(c) 

N of Valid Cases 193       

 
M.7. táblázat: A sikeresség, a termékminőség és a marketing ismeretek alkalmazásának szignifikancia 

vizsgálata. Forrás: Saját szerkesztés. 

 
  

Chi-Square Tests

17,811a 2 ,000

17,704 2 ,000

17,595 1 ,000

193

Pearson Chi-Square

Likelihood Rat io

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5.  The

minimum expected count is 6,63.

a. 

Chi-Square Tests

20,950a 6 ,002

21,906 6 ,001

20,093 1 ,000

193

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Associat ion

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells (16,7%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,59.

a. 
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Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,323 ,066 4,725 ,000(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,308 ,066 4,479 ,000(c) 

N of Valid Cases 193       

 
M.8. táblázat: A sikeresség és a termékek ár-minőség szintjének szignifikancia vizsgálata. Forrás: 

Saját szerkesztés. 

 
Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,173 ,069 2,429 ,016(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,190 ,071 2,687 ,008(c) 

N of Valid Cases 194       

 
M.9. táblázat: A sikeresség, termékkörök és a szolgáltatások számának szignifikancia vizsgálata. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 
Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,043 ,072 -,596 ,552(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,043 ,072 -,596 ,552(c) 

N of Valid Cases 196       

 

Chi-Square Tests

11,642a 4 ,020

11,984 4 ,017

6,585 1 ,010

181

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Associat ion

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells (22,2%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,21.

a. 

Chi-Square Tests

5,555a 2 ,062

5,666 2 ,059

4,863 1 ,027

183

Pearson Chi-Square

Likelihood Rat io

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5.  The

minimum expected count is 5,31.

a. 
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M.10. táblázat: A sikeres vállalkozások és a piaci várakozás szignifikancia vizsgálata. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 
 Symmetric Measures 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,328 ,065 4,806 ,000(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,345 ,066 5,094 ,000(c) 

N of Valid Cases 194       

 
M.11. táblázat: A sikeres vállalakozások és az árrés változásának szignifikancia vizsgálata. Forrás: 

Saját szerkesztés. 

 
 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,090 ,072 1,241 ,216(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,085 ,072 1,172 ,243(c) 

N of Valid Cases 189       

 
 

 

 

 

 

Chi-Square Tests

25,786a 4 ,000

27,579 4 ,000

20,727 1 ,000

194

Pearson Chi-Square

Likelihood Rat io

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

1 cells (11,1%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 4,02.

a. 

Chi-Square Tests

77,343a 4 ,000

77,227 4 ,000

58,497 1 ,000

189

Pearson Chi-Square

Likelihood Rat io

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

3 cells (33,3%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is ,80.

a. 
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M.12. táblázat: A sikeres vállalakozások és a vevőkör szignifikancia vizsgálata. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 
Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,112 ,076 -,162 ,872(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,105 ,076 ,065 ,948(c) 

N of Valid Cases 172       

 
M.13. táblázat: Piaci várakozások és a piaci szegmensek szignifikancia vizsgálata. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 

 Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,188 ,069 1,279 ,202(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,208 ,070 1,571 ,118(c) 

N of Valid Cases 210       

 

 

 

 

 

 

Chi-Square Tests

10,323a 4 ,035

10,507 4 ,033

5,713 1 ,017

172

Pearson Chi-Square

Likelihood Rat io

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5.  The

minimum expected count is 5,23.

a. 

Chi-Square Tests

7,515a 2 ,023

7,676 2 ,022

1,630 1 ,202

210

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Associat ion

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count  less than 5.  The

minimum expected count is 19,25.

a. 
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M.14. táblázat: Energiamegtakarítási motiváció alapján történő csoportosítás és piaci szegmensek 

összefüggésének szignifikancia vizsgálata. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,159 ,068 -2,336 ,020(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,159 ,068 -2,336 ,020(c) 

N of Valid Cases 212       

 

M.15. táblázat: Energiaköltség csökkentés fontosságának szignifikancia vizsgálata. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 

 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,367 ,060 -5,599 ,000(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,363 ,062 -5,528 ,000(c) 

N of Valid Cases 204       

 

 

 

 

Chi-Square Tests

5,370b 1 ,020

4,591 1 ,032

5,356 1 ,021

,024 ,016

5,345 1 ,021

212

Pearson Chi-Square

Continuity Correctiona

Likelihood Ratio

Fisher's  Exact T est

Linear-by-Linear

Association

N of Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(2-s ided)

Exact Sig.

(1-s ided)

Computed only for a 2x2 tablea. 

0 cells (,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is

18,37.

b. 

Chi-Square Tests

28,301a 3 ,000

31,406 3 ,000

27,268 1 ,000

204

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Associat ion

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 2,68.

a. 
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M.16. táblázat: Versenytársakhoz képest alacsony ár és a piaci szegmensek közti összefüggés (%) 

szignifikancia vizsgálata. Forrás: Saját szerkesztés. 

 

 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R ,177 ,066 1,112 ,267(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation ,177 ,066 1,112 ,267(c) 

N of Valid Cases 212       

 

M.17. táblázat: Termékkörök és szolgáltatások számának (%) szignifikancia vizsgálata. Forrás: Saját 

szerkesztés. 

 

Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,125 ,070 -1,755 ,081(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,132 ,070 -1,850 ,066(c) 

N of Valid Cases 196       

 

 

 

 

Chi-Square Tests

10,338a 3 ,016

10,479 3 ,015

1,397 1 ,237

205

Pearson Chi-Square

Likelihood Ratio

Linear-by -Linear

Associat ion

N of  Valid Cases

Value df

Asy mp. Sig.

(2-sided)

2 cells (25,0%) hav e expected count less than 5. The

minimum expected count is 4,08.

a. 

Chi-Square Tests

6,177a 2 ,046

6,233 2 ,044

3,046 1 ,081

196

Pearson Chi-Square

Likelihood Rat io

Linear-by-Linear

Association

N of  Valid Cases

Value df

Asymp. Sig.

(2-sided)

0 cells (,0%) hav e expected count less than 5.  The

minimum expected count is 24,13.

a. 
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M.18. táblázat: Bolti értékesítés hatékonysága és a piaci szegmensek (%) szignifikancia vizsgálata. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,220 ,066 -3,159 ,002(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,210 ,067 -3,000 ,003(c) 

N of Valid Cases 198       

 
M.19. táblázat: Kiállítás hatékonysága és a piaci szegmensek (%) szignifikancia vizsgálata. Forrás: 
Saját szerkesztés. 

 
 
 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,061 ,071 -,853 ,395(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,066 ,071 -,918 ,360(c) 

N of Valid Cases 195       
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M.20. táblázat: Online értékesítés hatékonysága és a piaci szegmensek (%) szignifikancia vizsgálata. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 
 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,148 ,070 -,658 ,512(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,115 ,072 -,209 ,835(c) 

N of Valid Cases 193       

 

M.21. táblázat: TV és rádió hirdetés hatékonysága és a piaci szegmensek (%) szignifikancia vizsgálata. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,179 ,063 -2,528 ,012(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,138 ,069 -1,940 ,054(c) 

N of Valid Cases 195       
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M.22. táblázat: Újság hirdetés hatékonysága és a piaci szegmensek (%) szignifikancia vizsgálata. 

Forrás: Saját szerkesztés. 

 

 Symmetric Measures 

  Value 

Asymp. 
Std. 

Error(a) 
Approx. 

T(b) Approx. Sig. 

Interval by Interval Pearson's R -,101 ,067 -1,429 ,155(c) 

Ordinal by Ordinal Spearman Correlation -,066 ,070 -,929 ,354(c) 

N of Valid Cases 199       

 

 

Jelmagyarázat az M.23.-M.27. táblázatokhoz:  

zöld szín: azon értékek kiemelése, amelyek a mérési hibahatáron (+/-6,5%) kívül esnek, azaz 

piaci sajátosság állapítható meg (kivéve 7. táblázat 4g sora, ahol tényezők közti különbségre 

utal a különbség). 

piros szín: azon értékek kiemelése, amelyek a mérési hibahatáron (+/-6,5%) belül esnek, azaz 

piaci sajátosság nem állapítható meg. 

kék szín: azon adat és tényező kiemelése, ahol 95%-os valószínűségi szint mellett nem 

található összefüggés, statisztikailag nem igazolható.  

sárga szín: azon tényezők kiemelése, ahol az értékek alapján összességében megállapítható 

piaci különbség. 

ciklámen szín: azon tényezők, ahol az értékek alapján összességében nem állapítható meg 

piaci különbség. 
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M.23. táblázat: A lakossági és szervezeti piac összevetése a vállalati stratégiával közvetlenül összefüggő sikertényezők körében (marketing tevékenység, termékminőség és 
marketing eszközök együttes alkalmazása, termékek ár-minőség szint). Forrás: Saját szerkesztés. 

Sikertényezők Skálák Lakossági(%) Szervezeti(%) Különbség(%) Sikertényezők Skálák Lakossági(%) Szervezeti(%) Különbség(%) 

(4a, 4b) Termékeink jelentős 
márkaismertséggel 
rendelkeznek. 

Nagyon jellemző 10 16 -6 (4a, 4b) A 
vállalatom 
tudatosan alakítja ki 
és fejleszti az 
értékkínálatát. 

Nagyon jellemző 5 5 0 

Többnyire jellemző 23 33 -10 Többnyire jellemző 15 22 -7 

Kevésbé jellemző 47 34 13 Kevésbé jellemző 54 46 8 

Egyáltalán nem jellemző 18 14 4 Egyáltalán nem jellemző 23 19 4 

Nem válaszol 2 4 -2 Nem válaszol 3 7 -4 

(4a, 4b) Tudatosan 
kiválasztjuk, hogy mely 
célpiacra összpontosítunk és 
számukra a legjobb értéket 
kínáljuk. 

Nagyon jellemző 12 8 4 (4a, 4b) Minden 
célpiacomhoz más-
más 
kommunikációs-
mixet alkalmazok. 

Nagyon jellemző 19 17 2 

Többnyire jellemző 25 28 -3 Többnyire jellemző 44 40 4 

Kevésbé jellemző 36 39 -3 Kevésbé jellemző 22 27 -5 

Egyáltalán nem jellemző 23 20 3 Egyáltalán nem jellemző 9 12 -3 

Nem válaszol 4 4 0 Nem válaszol 5 4 1 

(4b) Jellemzően saját 
fejlesztésű vagy kizárólagos 
forgalmazású termékeket 
kínálunk. 

Nagyon jellemző 36 36 0 (4b) Az eladásnál a 
hangsúlyt a termék 
minőségére és 
tulajdonságaira 
helyezzük. 

Nagyon jellemző 3 5 -2 

Többnyire jellemző 21 22 -1 Többnyire jellemző 9 7 2 

Kevésbé jellemző 29 18 11 Kevésbé jellemző 46 44 2 

Egyáltalán nem jellemző 12 20 -8 Egyáltalán nem jellemző 40 40 0 

Nem válaszol 3 4 -1 Nem válaszol 2 3 -1 

(4b) A termékek 
minőségéhez illő 
szolgáltatási színvonalat 
tudunk biztosítani. 

Nagyon jellemző 3 7 -4 (4a, 4b) 
Kommunikációs és 
értékesítési 
stratégia 

Igen 26 34 -8 

Többnyire jellemző 6 5 1 Nem, de folyamatban van 12 7 5 

Kevésbé jellemző 40 39 1 Nem, de tervezzük 23 22 1 

Egyáltalán nem jellemző 49 45 4 Nem, és nem is tervezzük 34 36 -2 

Nem válaszol 2 3 -1 

(4c) Árkategória 

Alacsony 11 6 5 

(4a, 4b) Szűk csoportot 
szolgálunk ki, de számukra a 
legnagyobb hasznosságot 
jelentő terméket kínáljuk. 

Nagyon jellemző 26 23 3 Alacsony-közepes 4 4 0 

Többnyire jellemző 20 21 -1 Közepes 68 63 5 

Kevésbé jellemző 38 32 6 Közepes-magas 4 9 -5 

Egyáltalán nem jellemző 15 19 -4 Magas 10 17 -7 

Nem válaszol 3 5 -2 Magas-alacsony 1 0 1 

(4a, 4b) Folyamatosan 
javítjuk a tevékenységeinket 
és kommunikációs 
stratégiánkat. 

Nagyon jellemző 4 5 -1 Mindhárom 0 0 0 

Többnyire jellemző 16 16 0 

(4c) 
Minőségkategória 

Alacsony 2 9 -7 

Kevésbé jellemző 53 59 -6 Alacsony-közepes 0 1 -1 

Egyáltalán nem jellemző 25 16 9 Közepes 43 32 11 

Nem válaszol 2 4 -2 Közepes-magas 11 14 -3 

(4a, 4b) A növekvő 
fogyasztói elvárásokat 
folyamatosan követjük és 
kielégítjük. 

Nagyon jellemző 2 1 1 Magas 41 37 4 

Többnyire jellemző 9 15 -6 Magas-alacsony 0 0 0 

Kevésbé jellemző 56 60 -4 Mindhárom 0 1 -1 

Egyáltalán nem jellemző 31 22 9 

(4f) Vevők 
jövedelmi 
kategóriája 

Alacsony 0 3 -3 

Nem válaszol 3 2 1 Alacsony-közepes 5 1 4 

(4a, 4b) Képesek vagyunk a 
termékeinket olyan áron, 
költséggel és vol.-ben 
előállítani, amely nyer.-get 
biztosít. 

Nagyon jellemző 15 6 9 Közepes 53 53 0 

Többnyire jellemző 25 22 3 Közepes-magas 15 20 -5 

Kevésbé jellemző 44 55 -11 Magas 15 18 -3 

Egyáltalán nem jellemző 10 12 -2 Magas-alacsony 0 0 0 

Nem válaszol 6 5 1 Mindhárom 7 3 4 
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M.24. táblázat: A lakossági és szervezeti piac összevetése a vállalkozások egyéb sikertényezői körében (piaci kereslet, átlagos árrés, vevőhűség, szubjektív és 

objektív sikertényezők). Forrás: Saját szerkesztés. 

Tényezők és a 
hozzájuk kapcsolódó 
hipotézisek 

Skálák Lakossági 
(%) 

Szervezeti 
(%) 

Különbség 
(%) 

Sikertényezők Skálák Lakossági 
(%) 

Szervezeti 
(%) 

Különbség 
(%) 

(4d) Piaci várakozások 

nagymértékben szűkül a kereslet 12,0 12,6 -0,6 

(4g) Szubjektív 
sikertényezők 

Szakmai hitelesség 88,9 91,6 -2,7 

szűkül a kereslet 28,2 18,9 9,3 Korrekt tájékoztatás 87,3 89,3 -2 

stagnál 25,6 27,4 -1,8 A vállalat jó hírneve 86,8 90,8 -4 

bíztató kilátások vannak 26,5 27,4 -0,9 Munkatársak viszonyulása a vevőkhöz 85,7 85,1 0,6 

nagyon jó kilátások vannak 3,4 3,2 0,2 Kapcsolatok 85,5 88,8 -3,3 

(4e) Átlagos árrés 

Jelentősen csökkent 30,7 34,1 -3,4 Gyors, precíz, jól szervezett kiv.biztosítása 83,2 83,7 -0,5 

Csökkent 22,2 23,5 -1,3 Alkalmazottak elkötelezettsége és tapasztalata 77,7 81,0 -3,3 

Stagnált 19,3 20,2 -0,9 Vevők megerősítése a vásárlás után 76,2 72,3 3,9 

Nőtt 13,7 10,6 3,1 Piaci igények folyamatos figyelése és kielégítése 75,4 79,8 -4,4 

Jelentősen nőtt 3,8 2,3 1,5 Ingyenes felm. és személyre szabott tanácsadás 74,1 68,5 5,6 

Nem válaszol 10,4 9,3 1,1 Vállalati alapelvek melletti tudatos kitartás 65,8 65,6 0,2 

(4f) A vevőink tudják, 
hogy miben vagyunk 
mások a 
versenytársainkhoz 
képest. 

Nagyon jellemző 5 1 4 Telephely/bemutatóterem kinézete 64,0 56,7 7,3 

Többnyire jellemző 18 12 6 Naprakész menedzsment ismeretek 62,7 62,7 0 

Kevésbé jellemző 62 65 -3 Ismeretterjesztés 59,8 61,6 -1,8 

Egyáltalán nem jellemző 14 21 -7 Dekoratív honlap 50,2 50,4 -0,2 

Nem válaszol 1 1 0 

(4g) Objektív 
sikertényezők 

Nagy tapasztalat, referenciák 83,8 86,5 -2,7 

(4f) A váll. termékének 
hasznosságát a 
vevőink többre 
értékelik, mint a 
versenytársak széles 
termékkínálatát. 

Nagyon jellemző 6 5 1 Széleskörű szolgáltatás biztosítása 79,3 72,9 6,4 

Többnyire jellemző 25 28 -3 Garancia nyújtása szolgáltatásokra is 78,1 75,1 3 

Kevésbé jellemző 49 46 3 Jó értékesítő csapat 76,5 79,8 -3,3 

Egyáltalán nem jellemző 17 17 0 Minél szélesebb vevőkör kiszolgálása 73,6 64,0 9,6 

Nem válaszol 3 3 
0 Legmagasabb ár/min. kat. kínálása 71,4 

74,0 
-2,6 

 

Informatív honlap 66,7 69,4 -2,7 

A vers.társakhoz képest alacsonyabb ár 62,8 67,4 -4,6 

Személyre szabott ajánlat 61,3 61,2 0,1 

Környezetvédelemi szempontok  59,7 56,6 3,1 

Telephely megközelíthetősége 56,0 51,5 4,5 

Piacvezető pozíció 47,7 54,2 -6,5 

Intenzív reklámozás 47,2 38,2 9 

Saját K+F tevékenység 46,5 45,7 0,8 

Kiegészítő termékek kínálása  44,1 45,7 -1,6 
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M.25. táblázat: Az épületenergetikai vállalkozások sikertényezői és jellemzőinek szignifikancia és 

kapcsolati erősség vizsgálatának összesítő táblázata. Forrás: Saját szerkesztés.  

Hipotézisek Szignifikancia 
szint 

Erősség szint 

4a) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az 
épületenergetikai vállalkozások, melyek a marketing tevékenységükre hangsúlyt 
helyeznek. 

0,000 0,311 

4b) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az 
épületenergetikai vállalkozások, amelyek stratégiájukban a termékminőséggel és 
marketing eszközökkel együttesen különböztetik meg magukat versenytársaiktól. 

0,002 0,323 

4c) A vállalkozás sikeressége és termékeinek ár-minőség szintje között kapcsolat van.  0,020 0,173 

4x) Sikeresebbek (növekvő forgalom, nyereség, és ügyfélszám) azok az 
épületenergetikai vállalkozások, melyek jellemzően egy épületenergetikai 
technológiára, termékkörre specializálódnak.  

0,062 0,043 

4d) Optimisták a jövőjükkel kapcsolatban. 0,000 0,328 

4e) Képesek voltak árrésüket növelni az elmúlt 3 évben. 0,000 0,090 

4f) Vevőik a cég iránt elkötelezettek, annak ellenére, hogy erősen árérzékenyek. 0,035 0,112 

Sikertényezők számtani átlaga: Szubjektív Objektív 

4g) Az épületenergetikai vállalkozások sikerességét a szubjektív (nehezen mérhető, 
számszerűsíthető) tényezők nagyobb súllyal befolyásolják, mint az objektív 
(számszerűsíthető, mérhető) tényezők. 

63% 75% 
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M.26. táblázat: A lakossági és szervezeti piac összevetése egyéb vizsgált tényezők körében (piaci 

várakozások, árérzékenység, energiamegtakarítási orientáció, értékesítés marketingeszközei, kínálat 

összetétele). Forrás: Saját szerkesztés. 

Tényezők és a hozzájuk kapcsolódó 
hipotézisek 

Skálák Lakossági 
(%) 

Szervezeti 
(%) 

Különbség 
(%) 

(5a) Piaci várakozások 

Optimista 43,1 58,5 -15,4 

Stagnálást váró 37,1 20,2 16,9 

Pesszimista 19,8 21,3 -1,5 

(5b)Energiamegtakarítási motiváció 
Említi 86,3 73,7 12,6 

Nem említi 13,7 26,3 -12,6 

(5b) Energiaköltség csökkentés fontossága 

Nagyon jellemző 25,7 7,7 18 

Többnyire jellemző 50,4 36,6 13,8 

Kevésbé jellemző 23,9 49,5 -25,6 

Egyáltalán nem jellemző 0 6,6 -6,6 

(5c) Árérzékenység 

Nagyon fontos 29,5 24,7 4,8 

Inkább fontos 34,8 55,9 -21,1 

Kevésbé fontos 30,4 16,1 14,3 

Egyáltalán nem fontos 5,4 3,2 2,2 

(5d) Bolti értékesítés hatékonysága 

Nagyon hatékony 38,7 54 -15,3 

Hatékony 15,3 17,2 -1,9 

Változó hatékonyságú 16,2 19,5 -3,3 

Nem igazán hatékony 23,4 6,9 16,5 

Egyáltalán nem hatékony 6,3 2,3 4 

(5d) Kiállításokon való részvétel  

Nagyon hatékony 30,6 26,4 4,2 

Hatékony 18,5 33,3 -14,8 

Változó hatékonyságú 33,3 31,0 2,3 

Nem igazán hatékony 15,7 5,7 10 

Egyáltalán nem hatékony 1,9 3,4 -1,5 

(5d) Online értékesítés hatékonysága 

Nagyon hatékony 42,1 32,6 9,5 

Hatékony 13,1 25,6 -12,5 

Változó hatékonyságú 19,6 27,9 -8,3 

Nem igazán hatékony 16,8 12,8 4 

Egyáltalán nem hatékony 8,4 1,2 7,2 

(5d) TV vagy rádióhirdetés hatékonysága 

Nagyon hatékony 48,1 56,3 -8,2 

Hatékony 24,1 31 -6,9 

Változó hatékonyságú 20,4 12,6 7,8 

Nem igazán hatékony 4,6 0 4,6 

Egyáltalán nem hatékony 2,8 0 2,8 

(5d) Újsághirdetés hatékonysága 

Nagyon hatékony 42,3 39,8 2,5 

Hatékony 23,4 38,6 -15,2 

Változó hatékonyságú 20,7 18,2 2,5 

Nem igazán hatékony 11,7 2,1 9,6 

Egyáltalán nem hatékony 1,8 3,1 -1,3 

(5e) Termékkörök  és szolgáltatások száma 
1 48,2 31,4 16,8 
2 vagy 3 25,5 38,4 -12,9 

4 vagy több 26,4 30,2 -3,8 
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M.27. táblázat: A lakossági piacon működő épületenergetikai vállalkozások jellemzőinek 

szignifikancia és kapcsolati erősség vizsgálatának összesítése. Forrás: Saját szerkesztés. 

Hipotézisek Tényezők 
 

Szignifikancia 
szint 

Erősség szint 

5a) Pesszimistább piaci jövőkép jellemző a lakossági 
piacra.  

Piaci várakozások 0,023 0,188 

5b) Energiamegtakarítási szempontok fontosabbak a 
lakossági piacon, mint a szervezeti piacon.  

Energiamegtakarítási 
motiváció 

0,016 0,159 

Energiaköltség 
csökkentés fontossága 

0,000 0,367 

5c) A lakossági piacon a vevők kevésbé árérzékenyek. Árérzékenység 0,016 0,177 

5d) Marketingeszközök (bolti és online értékesítés, TV, 
rádió és újsághirdetés) jelentősebb szerepet töltenek be 
az értékesítésben, hatékonyabban alkalmazhatók a 
lakossági piacon.  

Bolti értékesítés 
hatékonysága 

0,012 0,220 

Kiállításokon való 
részvétel  

0,054 0,061 

Online értékesítés 
hatékonysága 

0,018 0,148 

TV vagy rádióhirdetés 
hatékonysága 

0,047 0,179 

Újsághirdetés 
hatékonysága 

0,041 0,101 

5e) A lakossági piacon tevékenykedő vállalkozások 
kínálatát szélesebb termék- és szolgáltatási kör, 
komplexitás jellemzi. 

Termékkörök  és 
szolgáltatások száma 

0,046 0,125 
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M.28. táblázat: Hipotézis vizsgálatok eredményeinek összesítő táblázata. Forrás: Saját szerkesztés. 

Hipotézisek Méretszám χ
2

számított P H0 
Szakmai állítás 

(hipotézis) 
Szign. 
szint 

Erősség 
szint 

1a 193 17,811 0,000 elutasítva elfogadva 95% 0,311 

1b 193 20,950 0,002 elutasítva elfogadva 95% 0,323 

1c 181 11,642 0,020 elutasítva elfogadva 95% 0,173 

1d 183 5,555 0,062 elfogadva nincs alátámasztva  95% 0,043 

2a 194 25,786 0,000 elutasítva elfogadva 95% 0,328 

2b 189 77,343 0,000 elutasítva elfogadva 95% 0,090 

2c 172 10,323 0,035 elutasítva elfogadva 95% 0,112 

3a 210 7,515 0,023 elutasítva elfogadva 95% 0,188 

3b/i 212 5,370 0,016 elutasítva elfogadva 95% 0,159 

3b/ii 204 28,301 0,000 elutasítva elfogadva 95% 0,367 

3c 205 10,338 0,016 elutasítva elfogadva 95% 0,177 

3d/i 196 6,177 0,012 elutasítva elfogadva 95% 0,220 

3d/ii 198 9,316 0,054 elfogadva nincs alátámasztva 95% 0,061 

3d/iii 195 11,882 0,018 elutasítva elfogadva 95% 0,148 

3d/iv 193 9,625 0,047 elutasítva elfogadva 95% 0,179 

3d/v 195 9,954 0,041 elutasítva elfogadva 95% 0,101 

3e 199 6,177 0,046 elutasítva elfogadva 95% 0,125 

Hipotézis Méretszám Szubjektív Objektív Eredmény  

2d 185 63% 75% elfogadva  
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IV. Melléklet: A kérdőív eredményei ábra formában 

  

M.1. ábra: Objektív (számszerűsíthető, mérhető) sikertényezők jelentősége a vállalakozások 

sikerességében. Forrás: Saját szerkesztés. 

  

M.2. ábra: Szubjektív (nehezen mérhető, számszerűsíthető) sikertényezők jelentősége a 

vállalakozások sikerességében. Forrás: Saját szerkesztés. 

                                                 
 


